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BAB III  

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat berwirausaha mahasiswa. Penelitian ini akan meneliti 4 variabel yaitu 

variabel bebas (independent variable) dan juga variabel terkait (dependen 

variable).  

Variabel bebas “X” yang akan diteliti yaitu 𝑋1  𝑋2 𝑋3 yaitu Faktor sosio 

demografi, Faktor Sikap dan Faktor kontekstual. Faktor sosio demografi  terdiri 

dari tiga dimensi yaitu: 

1. Gender / jenis kelamin 

2. Pekerjaan orang tua 

3. Pengalaman berwirausaha 

Faktor sikap teridiri dari tujuh dimensi yaitu: 

1. Autonomy & authority 

2. Economic opportunity & challenge   

3. Security & workload 

4. Avoid responsibility  

5. Self realization & participation  

6. Social environment  

7. Perceived confidence 

Faktor kontekstual terdiri dari empat dimensi yaitu : 

1. Academic support 

2. Social support 

3. Environmental support 

Sedangkan variabel terkait “Y” pada penelitian ini adalah minat 

berwirausaha 

 

Berdasarkan responden yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa FPEB UPI angkatan 2014&2015 yang sudah mengikuti atau lulus 
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mata kuliah kewirausahaan dan periode penelitian ini adalah kurang dari satu 

tahun. Berdasarkan objek penelitian yang dijelaskan diatas, maka akan dianalisis 

mengenai gambaran faktor sosio demografi berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha , gambaran faktor sikap berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

dan gambaran faktor kontekstual berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa FPEB UPI angkatan 2014 dan 2015. 

3.2 Metode Penelitian dan Desain Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:1), Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan 

jenis eksplanatif karena bertujuan meneliti karakteristik variabel dan hubungan 

antar variabel yang telah ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 

verifikatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:03) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal 

yang lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 

penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Melalui jenis penelitian 

deskriptif maka dapat diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha pada Mahasiswa FPEB Universitas 

Pendidikan Indonesia angkatan 2014/2015  

Arikunto (2010:15) menyatakan bahwa jenis penelitian verifikatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengecek kebenaran penelitian lain. Penelitian 

verifikatif juga bertujuan untuk menguji hipotesis yang dilaksanakan pada 

pengumpulan data dilapangan. Penelitian ini menguji faktor faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha. 

Berkaitan dengan jenis penelitian yang akan diteliti merupakan penelitian 

deskriptif dan verifikatif, yang dilaksanakan melalui pengumpulan data 

dilapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

explanatory survey. Metode explanatory survey ini dilakukan dengan 
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mengumpulkan informasi secara langsung dilapangan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Sugiyono (2014:6), yang menyebutkan bahwa metode survey digunakan 

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, wawancara dan sebagainya.  

Menurut Aaker et al (2011:224) ada tiga keuntungan dari penelitian 

survey. Pertama, dari segi biaya. Kedua, hasil yang lebih baik. Ketiga, periode 

pengumpulan data yang lebih pendek dan dapat lebih diandalkan. Waktu 

penelitian yang digunakan adalah cross sectional method, karena penelitian ini 

dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. 

3.2.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut Arikunto (2010:90) adalah rencana atau 

rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan di 

laksanakan. Desain penelitian merupakaan perencanaan mengenai penelitian yang 

akan dijalankan yang merupakan pedoman dari saat memulai penelitian sampai 

dengan menyimpulkan penelitian.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan antara empat variabel yaitu faktor sosio demografi (X1)  , faktor sikap 

(X2) dan faktor kontekstual (X3)  sebagai variabel bebas atau independent 

variable dan minat berwirausaha yang merupakan variabel terkait atau dependent 

variable maka desain penelitian ini lebih cocok bersifat kausal  

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha dan variabel terikat (X) 

adalah minat berwirausaha. Operasionalisasi variabel X dan Y dapat dilihat secara 

rinci pada Tabel 3.1 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel / Sub 

Variabel 

 

Konsep Indikator Ukuran 

 
Skala 

Faktor Sosio Demografi (X1) 

Gender (jenis 

kelamin) 

perbedaan yang tampak 

antara laki-laki dan 

perempuan apabila 

dilihat dari nilai dan 

tingkah laku. (Suharti & 

Sirine, 2011) 

 Laki-Laki   Nominal 

Perempuan  Nominal 

Pekerjaan 

Orangtua 

pekerjaan yang yang 

digeluti oleh orang tua 

sangat berperan juga 

dalam pendorong dalam 

memilih karir seorang 

anak(Suharti & Sirine,  

Berwirausaha  Nominal 

Tidak 

berwirausaha 

  Nominal  

Pengalaman 

berwirausaha 

pengalaman seseorang 

tentang wirausaha akan 

bisa menuntukan minat 

terhadap kewirausahaan 

(Suharti & Sirine, 2011) 

Pernah  Nominal 

Tidak pernah  Nominal 

Faktor Sikap (X2)  

Autonomy 

and Authority 

Otoritas dan otonomi 

berkaitan dengan 

kekuasaan dan 

kebebasan dari 

individu. Kekuasaan 

adalah kewenangan 

yang didapatkan oleh 

seseorang atau 

kelompok guna 

menjalankan 

kewenangan tersebut 

sesuai dengan 

kewenangan yang 

diberikan, Maka dengan 

Kekuatan Tingkat 

kekuatan 

membuat 

keputusan 

Interval 

Memilih 

pekerjaan 

sendiri 

Tingkat 

kemampuan 

memilih 

pekerjaan 

sendiri 

Interval 

Ingin menjadi 

boss 

Tingkat 

menginginkan 

menjadi Bosss 

bagi diri 

sendiri 

Interval 
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jalan wirausaha, sikap 

seseorang  memiliki 

kuasa dalam membuat 

keputusan sendiri 

(Suharti & Sirine, 2011; 

Wijayanti & Suryani, 

2016) 

Kebebasan Tingkat 

mengingkan 

pekerjaan 

yang memiliki 

kebebasan 

Interval 

Economic 

opportunity 

and challenge 

 

Tantangan dan peluang 

ekonomi sebagai suata 

kondisi yang muncul 

berupa pekerjaan yang 

menantang dan 

memiliki nilai ekonomi 

tinggi jika dapat 

dimanfaatkan oleh 

individu kreatif 

(Wijayanti & Suryani, 

2016) 

Tantangan Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

yang 

menantang 

Interval 

Pekerjaan yang 

menarik 

Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

yang menarik 

Interval 

Motivasi Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

yang 

memotivasi 

Interval 

  

Penghasilan 

yang besar 

Tingkat 

mengharapkan 

penghasilan 

yang besar 

Interval 

Peluang Tingkat 

memilih 

pekerjaaan 

yang memiliki 

peluang 

ekonomis 

Interval 

Merealisasikan 

kemampuan  

Tingkat 

kemampuan 

memilih 

pekerjaan 

yang dapat 

merealisasikan 

kemampuan 

diri  

Interval 

Security and 

Work load 

Keamanan dan beban 

kerja merupakan 

kondisi kerja yang 

aman dan tidak 

Stabil Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

yang stabil 

Interval 
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membebankan tugas 

yang melebihi dari 

kemampuan individu , 

sehingga individu 

berada pada zona 

nyamannya. (Suharti & 

Sirine, 2011; Wijayanti 

& Suryani, 2016) 

Keamanan Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

yang aman 

Interval 

  Kepastian Tingkat 

memilih 

pekerjaan 

yang jam kerja 

nya pasti 

Interval 

Avoid 

Responsibilty 

Menghindari tanggung 

jawab dari pekerjaan 

yang tinggi. (Suharti & 

Sirine, 2011; Wijayanti 

& Suryani, 2016) 

Tanggung jawab 

rendah 

Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

dengan 

tanggung 

jawab tidak 

terlalu besar 

Interval 

  Pekerjaan yang 

kesulitannya 

rendah 

Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

yang tidak 

kompleks 

Interval 

  Pekerjaan yang 

tidak menuntut 

komitmen 

Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

yang tidak 

menuntut 

komitmen 

Interval 

Self 

realization 

and 

participation 

Partisipasi dan realisasi 

diri mencerminkan 

aktivitas individu yang 

berdaya cipta kreatif 

dan mampu diterapkan 

sebagai pemenuh 

kondisi lingkungannya. 

Dengan jalan 

berwirausaha 

berkeinginan 

menciptakan sesuatu 

yang baru yang dapat 

memanfaatkan daya 

kreatifitas (Suharti & 

Sirine, 2011; Wijayanti 

Menciptakan 

sesuatu 

Tingkat 

berkeinginan 

menciptakan 

sesuatu 

Interval 

Kreatifitas Tingkat 

menginginkan 

pekerjaan 

yang dapat 

memanfaatkan 

daya 

kreatifitas 

Interval 
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& Suryani, 2016) 

Social 

Environment 

and Career 

Karir dan lingkungan 

social sebagai unsur 

yang mepengaruhi 

individu untuk memilih 

pekerjaan yang 

menghasilkan manfaat 

dan mendukung 

perkembangan 

lingkungan sekitarnya 

(Suharti & Sirine, 2011; 

Wijayanti & Suryani, 

2016) 

Kemajuan karir Tingkat 

memiliki 

keyakinan 

mencapai 

kemajuan 

dalam karir 

kelak 

Interval 

  Promosi karir Tingkat 

memiliki 

keyakian akan 

memperoleh 

promosi dalam 

karir kelak 

Interval 

Perceived 

confidence 

Keyakinan pada 

kemampuan diri 

merupakan pandangan 

individu yang percaya 

diri mampu 

menjalankan proses 

bisnis dan 

mendukungnya untuk 

berkembang (Suharti & 

Sirine, 2011; Wijayanti 

& Suryani, 2016 

Percaya sukses 

berwirausaha 

Tingkat 

percaya akan 

sukses jika 

berwirausaha 

(memulai 

bisnis sendiri) 

Interval 

Kapabilitias 

sebagai 

wirausaha 

Tingkat 

memiliki 

kemampuan 

(kapabilitas 

yang 

dipersyaratkan 

untuk sukses 

sebagai 

wirausaha 

Interval 

Keterampilan 

wirausaha 

Tingkat 

memiliki 

keterampilan 

(Skill) untuk 

sukses sebagai 

wirausaha 

Interval 

Faktor Kontekstual (X3) 

Dukungan 

akademik 

sumber dari sikap 

wirausaha dan 

keseluruhan minat 

untuk menjadi 

wirausaha di masa yang 

Panutan Tingkat saya 

tahu beberapa 

orang 

dikampus saya 

yang sukes 

Interval 
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akan datang. 

Pendidikan bisa 

mempengaruhi sikap 

mahasiswa untuk 

berwirausaha dan 

efikasi diri 

kewirausahaan mereka. 

(Turker & Selcuk, 

2008) 

berwirausaha 

(memulai 

usaha mereka 

sendiri) 

Dukungan 

universitas 

Tingkat di 

kampus saya, 

orang secara 

aktif didorong 

untuk 

mengeluarkan 

ide-ide mereka 

sendiri 

Interval 

  Bertemu dengan 

banyak orang 

yang berjiwa 

kewirausahaan 

Tingkat di 

kampus saya , 

saya bertemu 

dengan 

banyak orang 

yang memiliki 

ide bagus 

untuk 

memulai 

usaha baru 

(berwirausaha) 

Interval 

  Dukungan 

infrastruktur 

Tingkat di 

kampus saya, 

tersedia 

dukungan 

infrastruktur 

yang baik 

untuk praktek 

pendirian 

usaha baru di 

tempat 

Interval 

Social 

Support 

Keluarga dan kerabat 

terdekat berperan 

penting mengajarkan 

persepsi kelayakan 

usaha dan keinginan 

untuk berwirausaha. 

Selain itu, keluarga dan 

kerabat memberikan 

pengalaman dan 

pengetahuan bagi siswa 

dan memberikan model 

peran yang efektif dan 

Dukungan 

keluarga  

Tingkat jika 

saya 

memutuskan 

berwirausha 

setelah lulus 

sarjana, 

keluarga 

terdekat saya 

akan 

menganggap 

keputusan 

saya tepat 

Interval 
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efisien (Turker & 

Selcuk, 2008) 

Dukungan 

teman dan 

kerabat dekat 

Tingkat jika 

saya 

memutuskan 

berwirausaha 

setelah lulus 

sarjana, 

teman-teman 

terdekat saya 

akan 

menganggap 

keputusan 

saya tepat 

Interval 

Environmenal 

factor support 

Lingkungan 

kewirausahaan 

mengacu pada 

kombinasi faktor 

eksternal yang 

mempengaruhi perilaku 

kewirausahaan. Ini 

dimasukkan dari, 

ekonomi, politik, faktor 

sosial budaya secara 

keseluruhan yang 

meningkatkan atau 

melemahkan 

kecenderungan individu 

untuk melakukan 

kegiatan kewirausahaan 

dan juga pelatihan, 

bantuan dan dukungan 

non-keuangan tersedia 

untuk pengusaha 

(Turker & Selcuk, 

2008) 

Dukungan 

finansial 

Tingkat 

kesulitan 

untuk saya 

memulai 

usaha sendiri 

karena 

kurangnya 

dukungan 

financial 

Interval 

  Administrasi 

yang rumit 

Tingkat 

kesulitan bagi 

saya untuk 

memulai 

usaha sendiri 

karena 

prosedur 

administrasi 

yang rumit 

Interval 

  Kurang 

informasi  

Tingkat 

kesulitan bagi 

Interval 
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saya untuk 

mendapatkan 

informasi 

yang cukup 

tentang 

bagaimana 

memulai suatu 

usaha 

  Kondisi 

ekonomi  

Tingkat 

kondisi/iklim 

ekonomi saat 

ini tidak 

menguntungka

n bagi orang 

yang ingin 

berwirausaha 

Interval 

Minat 

Berwirausaha 

(Y) 

Mahesa & 

Rahardja 

(2012) 

Minat berwirausaha 

adalah kecenderungan 

hati dalam diri subjek 

untuk tertarik 

menciptakan suatu 

usaha yang kemudian 

mengorganisir, 

mengatur, menanggung 

resiko dan 

mengembangkan usaha 

yang diciptakannya 

sendiri Mahesa & 

Rahardja (2012) 

Keseriusan 

berbisnis 

Tingkat saya 

akan memilih 

karir sebagai 

wirausahawan 

setelah lulus 

nanti 

 

Interval 

Status diri Tingkat saya 

lebih suka 

menjadi 

wirausahawan 

dalam usaha 

saya sendiri 

daripada 

menjadi 

karyawan 

suatu 

perusahaan/or

ganisasi 

Interval 

Tindakan Tingkat saya 

memperkiraka

n dapat 

memulai 

usaha saya 

sendiri 

(berwirausaha) 

dalam 1-3 

tahun kedepan 

Interval 

Sumber : Berdasarkan hasil pengolahan data, referensi buku dan jurnal (2017)  
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3.4 Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:172), sumber data adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Sumber data bisa diperoleh dari sumber internal perusahaan 

maupun dari eksternal perusahaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer menurut Malhotra (2010:73) adalah data yang berasal 

langsung dari peneliti dengan tujuan khusus untuk digunakan permasalahan dalam 

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari 

wawancara dan pengisian kuesioner yang ditujukan kepada Mahasiswa FPEB 

Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2014/2015 di Kota Bandung 

Sumber data sekunder menurut Aaker et al (2011:93) adalah data yang 

telah dikumpulkan untuk berbagai tujuan selain permasalahan yang sedang 

dihadapi. Data sekunder telah ada sebelum melakukan penelitian. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian terdahulu, 

jurnal ilmiah, buku dan website internet untuk kepentingan penelitian. Jenis dan 

sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.2: 

Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data  

No Jenis Data Kategori  Sumber 

1 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

Menurut 

Pendidikan   

Tertinggi Yang 

Ditamatkan, 

2014-2017) 

Sekunder Badan Pusat Stastistik 2014-2017 

2 Jumlah 

Wirausaha di 

Berbagai 

Negara 

Sekunder Badan Pusat Statistik 2016 

3 Survey 

Himpunan 

Pengusaha 

Muda 

Sekunder HIPMI 2016 
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No Jenis Data Kategori  Sumber 

Indonesia 

terhadap minat 

berwirausaha 

mahasiswa 

(HIPMI) 

4 Populasi 

mahasiswa 

FPEB UPI 

2014-2015 

Sekunder Bagian Akademik FPEB UPI 2017 

3 Minat 

berwirausaha 

mahasiswa 

Primer Hasil pra-penelitian penulis 2017 

4 Faktor-faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Minat 

berwirausaha 

Primer Hasil pra-penelitian penulis 2017 

Sumber: Hasil olahan penulis, 2017 

3.4.2 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara sistematis dan ilmiah yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai fenomena dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari setiap hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal yang 

dipelajari untuk penelitian ini bisa didapatkan dari buku, ataupun internet 

yang dapat membantu memberi informasi dalam pemahaman, konsep 

maupun teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat berwirausaha. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan tertulis kepada setiap responden yang merupakan mahasiswa 

Mahasiswa FPEB Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2014/2015 
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di Kota Bandung mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. 

3.5 Populasi, Sampel & Teknik Pengambilan Sampling 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:130) “Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian”. Penentuan populasi harus dimulai dengan penentuan secara jelas. 

Dalam penelitian ini populasi sasarannya adalah Mahasiswa FPEB Universitas 

Pendidikan Indonesia angkatan 2014/2015 di Kota Bandung. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 1236 Mahasiswa FPEB Universitas Pendidikan Indonesia 

angkatan 2014/2015 di Kota Bandung (Sumber: Bagian Akademik FPEB UPI 

2017) terdapat pada Tabel 3.3 

Menurut Arikunto (2010:174) Sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti. Tidak terdapat batasan tertentu mengenai berapa besar 

sampel yang diambil dari populasi, karena absah tidaknya sampel bukan terletak 

pada besar atau banyaknya sampel yang diambil tetapi terletak pada sifat 

karakteristik sampel apakah mendekati populasi atau tidak.  

Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka dengan demikian populasi 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Populasi Mahasiswa Aktif FPEB Angkatan 2014 & 2015 

No Program Studi Angkatan Jumlah 

2014 2015 

1. P. Akuntansi 96 94 190 

2. P. Manajemen Bisnis 88 94 182 

3. P. Manajemen Perkantoran 85 88 173 

4. P. Ekonomi 86 89 175 

5. Manajemen 83 88 171 

6. Akuntansi 84 91 175 

7. IEKI 87 83 170 

Jumlah 609 627 1236 

Sumber : Bagian Akademik FPEB UPI 2017 
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Untuk penarikan jumlah sampel penelitian, dihitung dengan rumus slovin 

yang berasal dari buku metodologi penelitian pendekatan praktis dalam penelitian 

(Simamora,2004 : 37) : 

n=
𝑁

1+𝑁𝑒2 

Keterangan : 

n  : Jumlah sampel   

e2 : Presisi yang ditetapkan 0,01 

N : Jumlah populasi 

Berdasarkan rumus slovin maka dapat diukur besarnya sampel sebagai 

berikut: 

n =
1236

1+1236.0,01
=

1236

12.37
= 99,91 ≈ 100 orang. 

Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 100 

responden dari 1236 jumlah mahasiswa 

Untuk mempermudah dalam pengambilan data, maka sampel akan dibagi 

sesuai proporsi menurut program studi di FPEB. Adapun rumus untuk 

menentukan ukuran sampel adalah sebagai berikut:  

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
× 𝑛  

dimana:   

N :  ukuran populasi  

Ni :  ukuran populasi stratum ke 1  

n  :  ukuran sampel keseluruhan  

ni :  ukuran sampel 

Dengan demikian, sampel proporsional untuk setiap program studi dapat 

dilihat pada Tabel 3.4 
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Tabel 3.4 Ukuran Sampel Menurut Program Studi di FPEB UPI 

No Program Studi Jumlah 

Mahasiswa 

Ukuran Sampel 

1 P. Akuntansi 190 
𝑛𝑖 =

190

1236
× 100 = 15,3 ≈ 15 

2 P. Manajemen Bisnis 182 
𝑛𝑖 =

182

1236
× 100 = 14,7 ≈ 15 

3 P. Manajemen 

Perkantoran 
173 

𝑛𝑖 =
173

1236
× 100 = 13,9 ≈ 14 

4 P. Ekonomi 175 
𝑛𝑖 =

175

1236
× 100 = 14,1 ≈ 14 

5 Manajemen 171 
𝑛𝑖 =

171

1236
× 100 = 13,8 ≈ 14 

6 Akuntansi 175 
𝑛𝑖 =

175

1236
× 100 = 14,1 ≈ 14 

7 Ilmu Ekonomi dan 

Keuangan Islam 
170 

𝑛𝑖 =
170

1236
× 100 = 13,7 ≈ 14 

Jumlah 1236 100 orang 

Sumber : Olahan penulis 2018 

3.5.2 Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, hal ini senada dengan 

pendapat Sugiyono (2010:81) pengertian teknik sampling adalah “Merupakan 

teknik pengambilan sampel”. Teknik pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi 

sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 

karena seperti diungkapkan dalam Sugiyono (2014:68)  purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling karena sampel yang dijadikan responden 

dengan sengaja dipilih sesuai karakteristik yang telah ditentukan dengan 

mencerminkan populasinya.  

 Alasan mengambil purposive sampling karena kriteria sampel yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dimana 

kriteria untuk sampel pada penelitian ini diantara lain adalah Mahasiswa FPEB 
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Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2014/2015 di Kota Bandung yang 

sudah lulus Mata Kuliah kewirausahaan. 

1.6 Uji Instrumen Penelitian 

 Untuk bisa mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian, maka diperlukan instrumen yang tepat agar data yang terkumpul sesuai 

dengan yang diharapkan. Dalam pengumpulan data sebuah penelitian, sering 

terjadi  instrumen bertindak sebagai alat evaluasi.  

Instrumen  penelitian yang telah disusun kemudian diuji cobakan kepada 

responden yang berada diluar sampel penelitian untuk mendapatkan gambaran 

validitas dan reliabilitas instrumen. 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung suatu instrumen adalah rumus korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

    

         (Suharsimi Arikunto, 2010:213)  

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien validitas item yang dicari 

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y = Skor total 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah skor dalam jumlah Y 

∑X2 = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y2 = Jumlah Kuadrat dalam skor distribusi Y 

n = Banyaknya responden 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
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Keputusan pengujian validitas adalah menggunakan taraf signifikasi 

sebagai berikut: 

1. Item pertanyaan atau pernyataan tersebut dikatakan valid apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih 

besar atau sama dengan  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   ( 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ). 

2. Item pertanyaan atau pernyataan tersebut dikatakan tidak valid 

apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil daripada  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ( 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ).  

3. Secara teknis pengujian instrument dengan rumus diatas menggunakan 

software SPSS 22.0 for windows. Besarnya koefisien korelasi 

diinterpretasikan dengan menggunakan Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 Sangat Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 Tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Sedang 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Tidak berkolerasi 

Sumber: Arikunto (2010:319) 

Pengujian validitas instrumen ini dilakukan terhadap 30 responden dengan 

tingkat signifikan 5% dengan n = 30 – 2 = 28 didapat  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,374. Uji 

validitas instrumen penelitian untuk variabel di bawah ini menunjukan nilai hasil 

pengujian Validitas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha dari 

masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.6: 

 

Tabel 3.6 Hasil Pengujian Validitas X2 Sikap 

No. Butir Pernyataan  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

1  Tingkat kekuatan saudara dalam 

membuat keputusan  

0.705 0.374 Valid 

2  Tingkat kemampuan saudara untuk 

memilih pekerjaan sendiri 

0.652 0.374 Valid 

3  Tingkat keinginan saudara untuk menjadi 

Boss bagi diri anda sendiri 

0.642 0.374 Valid 

4 Tingkat Keinginan saudara untuk 

memilih pekerjaan yang memiliki 

kebebasan 

0.505 0.374 Valid 
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No. Butir Pernyataan  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

5 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan yang menantang 

0.625 0.374 Valid 

6 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan yang menarik 

0.737 0.374 Valid 

7 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan yang dapat 

memberikan motivasi bagi diri anda 

sendiri 

0.598 0.374 Valid 

8 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki penghasilan yang besar 

0.547 0.374 Valid 

9 Tingkat keinginan saudara memilih 

pekerjaaan yang memiliki peluang 

ekonomis 

0.667 0.374 Valid 

10 Tingkat kemampuan saudara untuk 

memilih pekerjaan yang dapat 

merealisasikan kemampuan diri 

0.622 0.374 Valid 

11 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan yang stabil 

0.399 0.374 Valid 

12 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan yang aman 

0.392 0.374 Valid 

13 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan yang jam kerja nya 

pasti 

0.410 0.374 Valid 

14 Tingka keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan dengan tanggung 

jawab yang rendah 

0.459 0.374 Valid 

15 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan dengan tingkat 

kesulitan yang rendah  

0.636 0.374 Valid 

16 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan yang tidak banyak 

menuntut komitmen 

0.408 0.374 Valid 

17 Tingkat keinginan saudara untuk 

menciptakan suatu hal yang bermanfaat 

baik bagi diri sendiri ataupun oranglain 

0.356 0.374 Tidak Valid 

18 Tingkat keinginan saudara untuk 

memiliki pekerjaan yang memanfaatkan 

kreatifitas 

0.602 0.374 Valid 

19 Tingkat keyakinan saudara untuk 

mencapai kemajuan dalam karir di masa 

depan 

0.583 0.374 Valid 

20 Tingkat keyakinan saudara akan 

mencapai kesuksesan jika berwirausaha 

0.623 0.374 Valid 
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No. Butir Pernyataan  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

21 Tingkat kemampuan yang dimiliki 

saudara sebagai wirausaha 

0.758 0.374 Valid 

22 Tingkat keterampilan (skill) yang 

dimiliki saudara untuk sukses sebagai 

wirausaha 

0.614 0.374 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan program SPSS 24.0, 2018 

Tabel 3.7 Hasil Pengujian Validitas Variabel X3 (Kontekstual) 

No. Butir Pernyataan  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

23  Seberapa banyak saudara mengetahui 

rekan di kampus yang sukses 

berwirausaha  

0.799 0.374 Valid 

24  Tingkat peranan universitas saudara 

dalam mendorong mahasiswanya untuk 

mengembangkan ide usaha 

0.742 

 

0.374 Valid 

25 Tingkat peranan universitas saudara 

dalam menyediakan tempat atau lahan 

untuk praktek berwirausaha 

0.706 0.374 Valid 

26 Tingkat dukungan yang diberikan oleh 

keluarga ketika saudara memilih untuk 

berwirausaha  

0.626 0.374 Valid 

27 Tingkat dukungan yang diberikan oleh 

teman terdekat ketika saudara memilih 

untuk berwirausaha  

0.645 0.374 Valid 

28 Tingkat kesulitan untuk memulai usaha 

sendiri karena kurangnya dukungan 

financial 

0.755 0.374 Valid 

29 Tingkat kesulitan untuk memulai usaha 

sendiri karena prosedur administrasi 

yang rumit 

0.593 0.374 Valid 

30 Tingkat kesulitan saudara untuk 

mendapatkan informasi yang cukup 

tentang bagaimana memulai suatu usaha 

0.630 0.374 Valid 

31 Tingkat keuntungan yang diberikan  

kondisi ekonomi bagi orang yang ingin 

berwirausaha 

0.667 0.374 Valid 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan program SPSS 24.0, 2018 
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Tabel 3. 8 Hasil Pengujian Validitas Variabel Y (Minat Berwirausaha) 

No. Butir Pernyataan  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

32 Tingkat keyakinan saudara dalam 

memilih karir sebagai wirausaha setalah 

lulus 

0.703 0.374 Valid 

33 Keinginan menjadi pengusaha karena 

lebih bergengsi daripada menjadi 

karyawan 

0.875 0.374 Valid 

34 Tingkat kayakinan saudara untuk 

memulai usaha sendiri dalam 1-3 tahun 

kedepan 

0.760 0.374 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan program SPSS 24.0, 2018 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Suharsimi Arikunto (2010:221) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk 

pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. 

Suatu instrumen penelitian diindikasikan memiliki tingkat reliabilitas memadai 

apabila koefisien Alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,70. 

Untuk menguji tingkat reliabilitas, dalam penelitian ini digunakan rumus 

Cronbach Alpha’s, degan rumus sebagai berikut: 

 

        (Suharsimi Arikunto, 2010:239) 

 

Keterangan: 

r11    = Reliabilitas instrumen 

k       = Banyaknya butir pertanyaan 

σ t2    = Varians total 

∑σb2 = Jumlah varian butir 

Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan rumus tersebut adalah 

sebagai berikut: 

r11 = [
k

k − 1
] [1 −

∑σb2

σt2
]  
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1. Membuat daftar distribusi nilai untuk setiap item angket dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Memberikan nomor pada angket yang masuk 

b) Memberikan nomor pada setiap item sesuai dengan bobot yang telah 

ditentukan yakni skala interval 

c) Menjumlahkan skor untuk setiap responden dan kemudian jumlah skor 

tersebut dikuadratkan  

d) Menjumlahkan skor yang ada pada setiap item dari setiap jawaban yang 

diberikan responden. Total dari setiap jumlah skor setiap item harus sama 

dengan total skor dari setiap responden 

e) Mengkuadratkan skor-skor jawaban dari tiap-tiap responden untuk setiap 

item, dan kemudian menjumlahkannya 

2. Untuk mendapatkan koefisien reliabilitas instrumen terlebih dahulu setiap 

item tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah varians item ∑σb
2, 

langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk mendapatkan 

varians total (σ2t) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 (Suharsimi Arikunto, 2010:239) 

Keterangan: 

σ 2    = Varians 

∑X2 = Jumlah skor 

N     = Jumlah responden 

 

3.  Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item pertanyaan dikatakan realiabel. 

2. Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item pertanyaan dikatakan tidak realiabel.  

𝜎2 =
∑𝑋2 −  

(∑𝑋)2

𝑁
𝑁
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Secara teknis pengujian instrument dengan rumus-rumus diatas 

menggunakan fasilitas software SPSS 24.0 for window, dengan hasil yang 

tercantum pada Tabel 3.9:  

Tabel 3.9 Hasil Pengujian Reliabilitas 

No. Variabel  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

1. Sikap 0.901 0.700 Reliabel 

2. Kontekstual 0.854 0.700 Reliabel 

3. Minat berwirausaha 0.796 0.700 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan program SPSS 24.0, 2018 

3.7 Rancangan Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dari responden kemudian harus dilakukan 

pengolahan dan penafsiran data sehingga dari hasil tersebut dapat dilihat faktor-

faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha Menurut Arikunto (2010:278) 

secara garis besar, analisis data meliputi tiga langkah yaitu persiapan, tabulasi, 

dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian sebagai berikut:  

 Editing, yaitu pemeriksaan angket yang terkumpul kembali setelah diisi oleh 

responden seperti mengecek kelengkapan data artinya memeriksa isi 

instrumen pengumpulan data (termasuk pula kelengkapan lembar instrumen 

barangkali ada yang terlepas atau sobek). 

 Coding, yaitu pemberian skor atau kode untuk setiap pilihan dari item 

berdasarkan ketentuan yang ada dimana untuk menghitung bobot nilai dari 

setiap pertanyaan atau pernyataan dalam angket menggunakan skala interval 

kategori 7. Skor atau bobot untuk jawaban positif diberi skor 7-6-5-4-3-2-1, 

sedangkan untuk jawaban negatif diberi skor 1-2-3-4-5-6-7. 

Tabel 3. 10 Kriteria Bobot Nilai Alternatif 

Pilihan Jawaban Bobot Pernyataan 

Sangat Tinggi 7 

Tinggi 6 

Cukup Tinggi 5 
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Pilihan Jawaban Bobot Pernyataan 

Netral / Biasa saja 4 

Cukup Rendah 3 

Rendah  2 

Sangat Rendah 1 

 

 Tabulating, maksudnya menghitung hasil skoring dan dituangkan dalam 

tabel rekapitulasi secara lengkap. 

Tabel 3.11 Rekapitulasi Pengolahaan Data 

Responden 
Skor Item 

1 2 3 N 

1     

2     

3     

N     

 

3.7.1 Analisis Desktiptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat faktor penyebab dan 

mendeskripsikan variabel-variabel penelitian antara lain : 

Analisis deskriptif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha , yang terdiri dari tiga faktor yaitu faktor sosio demografi, faktor 

sikap , faktor kontekstual kepada Mahasiswa FPEB Universitas Pendidikan 

Indonesia angkatan 2014/2015 di Kota Bandung.  

Melakukan rancagan analisis deskriptif, yaitu mengolah data dari 

kuesioner dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 Menentukan jumlah skor kriterium (SK) 

SK = ST x JB x JR 
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Keterangan : 

SK = Skor kriterium 

ST = Skor tertinggi 

JB = Jumlah bulir 

JR = Jumlah responden 

 Membandingkan jumlah skor hasil angket dengan jumlah skor kriterium, 

untuk mencari jumlah skor hasil skor digunakan rumus : 

∑ 𝑥𝑖 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛 

Keterangan : 

𝑥𝑖 = Jumlah skor 

𝑥1 + 𝑥2 = Jumlah skor angket masing masing responden 

 Membuat daerah kategori kontimun, untuk melihat bagaimana gambaran 

tentang variabel secara keseluruhan dari responden maka peneliti 

membagi daerah kategori menjadi tiga tingkatan yaitu rendah, sedang 

dan tinggi dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan kontinum tertinggi dan terendah dan terendah 

Kontinum tinggi dihitung dengan rumus : 

SK= ST x JB x JR 

Kontinum rendah dihitung dengan rumus  : 

SK= SR x JB x JR 

Keterangan : 

ST = Skor tertinggi 

SR = Skor terendah 

JB = Jumlah buir 

JR = Jumlah responden 

b. Menentukan selisih skor kontinum dari setiap tingkatan dengan 

rumus: 
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𝑹 =  
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒎 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 − 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒉

𝟕
 

c. Menentukan garis kontinum dan daerah letak skor untuk hasil 

penelitian. Menentukan persentase letak skor hasil penelitian 

(rating scale) dalam garis kontinum (S/Skor maksimal x 100%). 

 

Sangat 

Rendah 

Rendah Cukup 

Rendah 

Netral Cukup 

Tinggi 

Tinggi Sangat 

Tinggi 

       

  

Gambar 3.1 Garis Kontinum Variabel X dan Y 

d. Membandingkan skor total tiap variabel dengan parameter menurut 

gambar 3.6 untuk memperoleh gambaran faktor sikap (X2), faktor 

kontekstual (X3) dan variabel minat berwirausaha (Y). 

Dalam analisis deskriptif ini tidak dirumuskan hipotesis kerja, 

hanya menggambarkan keadaan variabel berdasarkan data kuesioner yang 

terkumpul. Adapun variabel yang dideskripsikan terdiri dari variabel 

Faktor sikap (X2), faktor kontekstual (X3) dan variabel minat 

berwirausaha (Y). Dalam penafsiran data yang terkumpul, yang disajikan 

dalam Tabel. Kriteria penafsiran pengolahan data berdasarkan Tabel 3.12 

berikut: 

Tabel 3.12 Kriteria Penafsiran Pengolahan Data 

No Keterangan 

1 Sangat Rendah 

2 Rendah 

3 Cukup Rendah 

4 Netral 

5 Cukup Tinggi 

6 Tinggi 

7 Sangat Tinggi 

                         Sumber : Modifikasi Sugiyono 2014 
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3.7.2 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif bertujuan untuk menguji nilai hipotesis suatu variabel. 

Melalui analisis ini dapat diketahui pengaruh antara faktor sosio demografi, 

faktor sikap dan faktor kontekstual terhadap minat berwirausaha. Karena 

penelitian ini meneliti 4 variabel maka teknik analisa yang digunakan adalah 

analisis korelasi dan regresi linier berganda. 

3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen atau 

terikat terdistribusi normal atau tidak dalam suatu model regresi, hal ini 

dikarenakan model regresi yang baik ditandai dengan data terdistribusi normal 

atau mendekati normal. Terdapat beberapa metode untuk melakukan pengujian 

normalitas, namun pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov, 

dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  

1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah 

normal  

2) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak terdistribusi secara 

normal 

2. Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji suatu korelasi di dalam 

model regresi diantara variabel independen. Model regresi dikatakan baik apabila 

tidak ada korelasi antar variabel independen, dan apabila antar variabel 

independen tersebut terjadi korelasi maka variabel tersebut tidak otogral, yang 

mana variabel otogral merupakan variabel independen yang memiliki nilai sama 

dengan nol antar variabel independen.  

 Di dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas dengan melihat nilai torelance dan variance inflation factor 

(VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas dari 

variabel independen yang terpilih. Multikolonieritas dapat terjadi apabila nilai 

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.  
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3. Uji Heteroskedastisitas  

 Adanya heteroskedastisitas menunjukkan terdapat varian variabel dalam 

model yang tidak sama (konstan). Di dalam penelitian ini untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas menggunakan Grafik Scatterplots, dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a. Terdapat gejala heteroskedastisitas apabila pola tertentu yang jelas, seperti titik-

titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 

dan menyempit). 

b. Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, 

seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. 

3.7.2.2 Analisis Korelasi 

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara 

variabel X dan Variabel Y. Di dalam penelitian ini menggunakan analisis 

koefisien korelasi product moment method atau yang dikenal dengan rumus 

pearson (Pearson Correlation).  

Berikut merupakan krieria untuk dapat menginterpretasikan besar atau kecilnya 

koefisien korelasi: 

Tabel 3.13 Kriteria dalam Pengintrepretasian Suatu Koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,0 - 0,1999 Sangat rendah  

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

   

3.7.2.3 Uji Beda Mean 

 Dalam penelitian ini untuk variable faktor sosio demografi seperti jenis 

kelamin, pekerjaan orangtua dan pengalaman berwirausaha diukur dengan 

pertanyaan kotonomi, dengan menggunakan skala pengukuran nominal. Misal 
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jenis kelamin (laki-laki/perempuan), pekerjaan orangtua (berwirausaha/tidak 

berwirausaha) dan pengalaman berwirausaha (pernah/tidak pernah). Untuk 

menganalisis pengaruh faktor sosio demografi terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa digunakan uji statistic beda mean.  

Dasar Pengambilan Keputusan : 

1. Jika nilai signifikansi atau sig.(2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak (tidak terdapat perbedaan antara rata-rata dua 

kelompok yang berbeda) 

2. Jika nilai signifikansi atau sig.(2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak 

dan H1 diterima (terdapat perbedaan antara rata-rata dua kelompok 

yang berbeda) 

3.7.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, untuk menguji pengaruh antara variabel independen 

dan variabel dependen menggunakan analisis regresi berganda. Menurut Sugiyono 

(2014:192), analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakukan prediksi 

bagaimana  perubahan  nilai  variabel  dependen  bila nilai variabel  independen  

dinaikan atau diturunkan.Analisis regresi berganda umumnya digunakan untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier 

(Indrianto dan Supomo,2002:2011). 

Berikut adalah rumusan persamaan analisis regresi linier berganda yang 

digunakan:  

 

 

Keterangan:  

Y  = Minat berwirausaha 

Y = α + β2X2 + β3X3 + e 



29 

 

Avrilio Rizky Purnomo, 2018 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

α  = Bilangan berkonstanta  

β1- β5  = Koefisien regresi   

X2  = Faktor Sikap 

X3  = Faktor Kontekstual 

e   = Error 

3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1  Uji Parsial  

Uji T-statistik bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan dan dapat dipercaya antara faktor sosio demografi, faktor sikap dan 

faktor kontekstual sebagai variabel independent dan minat berwirausaha 

mahasiswa sebagai variabel dependent yang pada akhirnya akan diambil 

kesimpulan penerimaan atau penolakan dari pada hipotesis yang telah 

dirumuskan. Untuk menguji signifikasi kolerasi antara variabel X dan variabel Y 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu dengan menggunakan 

rumus distribusi student (t student). Rumus dari distribusi student adalah sebagai 

berikut: 

𝑡 =  
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Sugiyono (2014:184) 

Keterangan : 

t = distribusi student 

r = koefisien korelasi dari uji  

n = banyaknya sampel 

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan adalah: 

a. Jika t hitung >  nilai t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya koefisien 

regresi signifikan. Maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara faktor sosio demografi, faktor sikap dan faktor kontekstual dengan 

minat berwirausaha mahasiswa FPEB UPI. 

b. Jika t hitung ≤  nilai t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya koefisien 

regresi tidak signifikan. Maka tidak terdapat pengaruh yang positif dan 
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signifikan antara faktor sosio demografi, faktor sikap dan faktor 

kontekstual dengan minat berwirausaha mahasiswa FPEB UPI. 

3.8.2  Uji Simultan  

Uji F –statistik digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara 

bersamaan terhadap variabel terikat. Selain itu uji f dapat diketahui pula apakah 

model regresi linier yang digunakan sudah tepat atau belum. Rumusnya sebagai 

berikut: 

 
Keterangan : 

F   = F hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel  

 = Korelasi pearson yang ditemukan. 

Jumlah Sampel 

 Jumlah variabel bebas 

3.8.3  Uji Koefisien Determinasi R square 

Rancangan uji hipotesis ini disajikan berdasarkan penelitian. Tingkat 

kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat presesi atau batas 

ketidak akuratan sebesar ɑ = 5% = 0,0 
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