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BAB III 

OBJEK, METODE, DAN DESAIN PENELITIAN 

 

1.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menguji tentang bagaimana pengaruh pengetahuan bisnis syariah 

terhadap minat menjadi shariapreneur atau berwirausaha secara Islam. Objek dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat (variabel 

dependen/endogen) dan variabel bebas (variabel independen/eksogen). Yang menjadi 

variabel endogen (Y) adalah minat shariapreneur, sedangkan yang menjadi variabel 

eksogen (X) dalam penelitian ini adalah pengetahuan bisnis Syariah dan motivasi. 

 

1.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu alat untuk memproses investigasi ilmiah 

terkait sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematik, dan berdasarkan 

pada data yang terpercaya untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan (Ferdinand, 

2014). Metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif yang 

merupakan penelitian dengan menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau 

angka. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan 

model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang 

diselidiki oleh peneliti (Suryani & Hendryadi, 2015). 

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan prosedur 

statistik serta dalam pengumpulan datanya yang menggunakan instrumen penelitian 

dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner (Nasution, 2012). 

 

1.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain pengujian 

hipotesis (hypothesis testing). Maka desain penelitian ini akan lebih tepat 

menggunakan kausalitas. Desain kausalitas ini memiliki fungsi utama yaitu untuk 

membuktikan adanya hubungan sebab akibat (cause-effect), sehingga dapat diketahui 

varibel mana yang mempengaruhi dan variabel mana yang dipengaruhi. Metode 
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kausalitas juga dapat digunakan untuk mendapatkan bukti ada tidaknya hubungan, 

serta berpengaruh atau tidaknya hubungan antar variabel (Arikunto, 2014). 

 

1.3.1 Definisi Operasi Variabel 

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi operasional variabel-variabel yang 

digunakan yaitu minat shariapreneur (Y), pengetahuan bisnis Syariah (X1) dan 

motivasi (X2). 

Tabel 3. 1 
Definisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel/Konsep 

Teoritis 

Dimensi Indikator Skala 

Minat Shariapreneur 

(Y) 

 

Minat shariapreneur 

sebuah dorongan yang 

muncul dalam diri 

karena merasa tertarik, 

senang, dan 

berkeinginan untuk 

menciptakan sebuah 

usaha dengan 

mengupayakan 

menghadirkan praktik 

bisnis yang 

menyebarkan nilai-

nilai Islam dan 

mengeksplorasi faktor-

faktor produksi dengan 

berpijak pada syariat 

dalam koridor etika 

bisnis Islam serta 

berani mengambil 

risiko untuk meraih 

kesuksesan. 

a. Menjadi pelaku 

shariapreneur. 

• Membangun 

sebuah wirausaha 

dengan berbasis 

Islami. 

• Memilih untuk 

menjadi 

shariapreneur 

sebagai karirnya. 

Interval 

b. Berperilaku 

kreatif. 

• Memiliki kreatifitas 

dalam membangun 

usaha. 

• Dapat memikirkan 

sebuah terobosan 

baru dalam 

wirausaha. 

Interval 

c. Pengambilan 

resiko. 

• Berani mengambil 

resiko untuk gagal 

sebagai 

shariapreneur. 

• Berani mengambil 

resiko sebagai 

tantangan untuk 

mencapai 

kesuksesan menjadi 

shariapreneur. 

Interval 
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(Juliana, Rahayu, & 

Wardhani, 2020), 

(Juliana, Marlin, 

Saripudin, & 

Khatimah, 2017), 

(Novianto, 2017) dan 

(Novitasyari, Setiawati, 

& Rahmawati, 2017). 

d. Etika bisnis secara 

Islami. 

• Mampu 

menerapkan syariat 

Islam dalam 

aktivitas usahanya. 

• Menjalankan 

aktivitas usahanya 

yang tidak 

bertentangan 

dengan ajaran Al-

Quran dan Sunnah 

untuk membedakan 

mana yang salah 

dan mana yang 

benar. 

Interval 

e. Merasa senang 

menjadi 

shariapreneur. 

• Perasaan yang 

timbul setelah 

memutuskan untuk 

menjadi 

shariapreneur. 

• Tidak adanya 

paksaan untuk 

menjadi 

shariapreneur. 

Interval 

Pengetahuan Bisnis 

Syariah (X1) 

Pengetahuan bisnis 

syariah adalah suatu 

intelektual yang telah 

dipelajari, diperoleh, 

dan dimiliki oleh 

seorang individu yang 

berguna untuk 

melakukan inovasi dan 

terjun kedunia bisnis 

yang berbasis syariah. 

(Wawan & Dewi, 

2016), (Anggraeny & 

Harnanik, 2015), dan 

(Hendrawan & Sirine, 

2017) 

a. Menyusun 

proposal usaha 

• Dapat menyusun 

proposal secara 

sistematis untuk 

menjabarkan 

usahanya. 

• Dapat menjabarkan 

pemecahan 

masalah secara 

mendetail dalam 

proposal usaha. 

Interval 

b. Menganalisis 

peluang usaha 

• Dapat menganalisis 

peluang usaha yang 

terjadi pada saat 

ini. 

• Dapat menganalisis 

peluang untuk 

menjadi 

shariapreneur. 

Interval 

c. Menemukan solusi 

masalah 

• Mampu 

menciptakan solusi 

dari pengetahuan 

yang dimiliki. 

Interval 
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• Bisa mengambil 

jalan keluar ketika 

menjalankan usaha. 

Motivasi (X2) 

Motivasi adalah sebuah 

dorongan dari dalam 

diri seseorang yang 

mendorongnya untuk 

memiliki sebuah 

keinginan untuk 

melakukan sesuatu dan 

mencapai tujuan. 

(Uno, 2015) , 

(Winarsih, 2014) dan 

(Rusdiana, 2018). 

a. Motivasi material • Motivasi seseorang 

untuk mencapai 

kesuksesan dalam 

berwirausaha. 

• Timbulnya 

motivasi untuk 

memperbaiki 

kondisi 

perekonomian 

keluarga. 

Interval 

b. Motivasi 

emosional-sosial 

• Motivasi menjadi 

shariapreneur 

.karena adanya 

dorongan dari 

keluarga. 

• Motivasi menjadi 

shariapreneur 

.karena adanya 

dorongan dari 

lingkugan 

pertemanan. 

Interval 

c. Memiliki harapan 

dan cita-cita masa 

depan. 

• Memiliki harapan 

sukses menjadi 

shariapreneur. 

• Memiliki cita-cita 

untuk menjadi 

wirausaha. 

Interval 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

 

1.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi berasal dari kata bahasa inggris “population”, yang berarti jumlah 

penduduk (Bungin, 2015). Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara 

mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu yang dijadikan populasi 

(Ferdinand, 2014). Adapun populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi 

Islam di PTN Kota Bandung. Diantaranya yaitu mahasiswa program studi ekonomi 

Islam di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati (UIN Bandung), serta Universitas Padjajaran (UNPAD). Berdasarkan 
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survei yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini didapatkan bahwa 

populasi berjumlah 677 mahasiswa. Masing-masing universitas diambil dari 3 

angkatan mahasiswa ekonomi Islam, mulai dari angkatan 2016 sampai dengan 

angkatan 2018. Alasan peneliti mengambil 3 angkatan karena memiliki kenalan yang 

terbatas. 

Tabel 3. 2 

Data Populasi Mahasiswa EKIS PTN Kota Bandung 

Angkatan UNPAD UIN Bandung UPI 

2016 58 46 87 

2017 78 85 68 

2018 82 95 78 

Total 218 226 233 

Jumlah 677 

 

Metode yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Akdon & Riduwan, 2005): 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan:  

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi  

e = perkiraan tingkat kesalahan yang masih bisa di toleransi 5% 

Berdasarkan rumus diatas, terdapat sampel anggota pada mahasiswa program 

studi ekonomi Islam di kota Bandung sebagai berikut: 

𝑛 =  
677

1 + 677 (0,05)2
 

𝑛 =  
677

1 + 1,7
 

 

𝑛 =  
677

2,7
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𝑛 =  250.7 (dibulatkan menjadi 251) 

 

Untuk itu berdasarkan rumus tersebut maka n yang didapat adalah 250,7 yang 

kemudian dibulatkan oleh peneliti menjadi 251. Dengan demikian pada penelitian ini 

setidaknya penulis harus mengambil sampel sekurang-kurangnya sejumlah 251 orang. 

Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability 

sampling dengan jenis sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling yang 

merupakan pemilihan “sampel bertujuan” dimana peneliti telah mengetahui bahwa 

informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari suatu kelompok yang menjadi sasaran 

tertentu dimana memiliki informasi dan memiliki kriteria yang diinginkan oleh peneliti 

(Ferdinand, 2014). 

 

1.3.3 Instrumen dan Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data primer yang didapat 

melalui kuesioner atau angket. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian adalah angket/kuesioner, yakni penyebaran daftar pertanyaan kepada 

responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang 

memasuki program studi ekonomi Islam di PTN Bandung Raya yang dijadikan sampel 

penelitian. 

Instrumen ini dikembangkan dengan menggunakan skala semantik. Skala 

diferensial semantik adalah alat dari Osgood yang bertujuan untuk mengukur 

bagaimana responden memberikan dimensi arti pada suatu objek. Pasangan-pasangan 

kata sifat yang saling berlawanan dimana kata tersebut mewakili dimensi yang akan 

diukur, yang berbentuk “butir”. Responden menunjukkan sejauh mana tiap kata sifat 

mendeskripsikan objek tersebut. Statistika menjadi objek disini (Margono, 2014). 

Berikut contoh dari skala semantik: 
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Tabel 3. 3 

Skala Pengukuran Semantik 

Skor 

Sangat Tidak Setuju                                                                                            Sangat Setuju 

Sangat Tidak Sesuai                                                                                           Sangat Sesuai 

                                   1                                                                                      7 

 

Teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti dipilih berdasarkan data yang 

ingin diperoleh oleh peneliti. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti : 

1. Menyusun kuisioner (Angket) dengan merancang sejumlah pertanyaan tertulis 

yang diperuntukkan untuk mendapat informasi dari responden menurut yang 

diketahuinya. 

2. Menyebarkan kuisioner kepada narasumber untuk memperoleh data sesuai 

dengan pertanyaan yang telah diajukan. 

3. Melakukan uji validitas dan reliabilitas. Suatu pengujian disebut memiliki 

validitas yang tinggi apabila jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

dikenakannya tes tersebut. Berikut adalah rumus korelasi product moment: 

𝑟𝑥𝑦= 𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − 𝑁(∑ 𝑋)2(𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌2))
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi antarvariabel X dan Y 

𝑋  : Skor pertama yang merupakan skor pada item ke-I yang akan diuji 

validitasnya 

𝑌 : Skor kedua yang merupakan jumlah skor yang diperoleh oleh responden 

∑ 𝑋 : Jumlah skor dalam distribusi X 

∑ 𝑌 : Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑ 𝑋2 : Jumlah skor kuadrat dalam distribusi X 

∑ 𝑌2 : Jumlah skor kuadrat dalam distribusi Y 
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Keterangan : 

1. Jika r hitung > r tabel (0,1244) maka di hasil uji validitas dinyatakan valid 

2. Jika r hitung  < r tabel (0,1244) maka di hasil uji validitas dinyatakan tidak valid 

Selanjutnya yang akan diuji adalah reliabilitasnya. Uji reliabilitas menurut 

Arikunto (2016) memperlihatkan suatu instrumen dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data dan terkategori baik. 

1. Jika nilai Cronbach‟s Alpha > 0,60 maka kuisioner atau angket dinyatakan 

reliabel atau konsisten 

2. Jika nilai Cronbach‟s Alpha < 0,60 maka kuisioner atau angket dinyatakan 

tidak reliabel atau tidak konsisten 

Berikut adalah rumus dari uji reliabilitas: 

𝑟
11= [

𝑘
𝑘−1

][1−
∑ 𝜎𝑖

2

𝜎𝑖
2 ]

 

Keterangan : 

𝑟11 : Reliabilitas instrument 

k : Banyaknya bulir soal 

∑ 𝜎𝑖
2 : Jumlah varians bulir 

𝜎𝑖
2 : Varians total 

 

1.3.4 Hasil Uji Validitas dan Realibitas 

Sebelum instrument digunakan untuk melaksanakan penelitian, maka 

instrument tersebut harus dilakukan uji coba instrument kepada sejumlah responden 

yang telah ditetapkan untuk menguji validitas dan realibitasnya. Jika hasilnya valid dan 

realibitas, maka peneliti sudah siap untuk menggunakan kuisionernya untuk penelitian. 

Dalam sub bab ini, akan menjelaskan hasil uji validitas dan realibitas dalam penelitian 

ini yang diuji oleh 251 responden. 

Hasil uji validitas dan realibitas ini dibantu oleh alat SPSS Statistics 23. Berikut 

adalah hasil dari uji validitas dan realibitas: 

1. Hasil Uji Validitas dan Realibitas Minat Shariapreneur (Y) 
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Tabel 3. 4 

Hasil Uji Validitas Minat Shariapreneur 

No. 

Soal 

Nilai Validasi Keterangan 

1 ,498 Valid 

2 ,570 Valid 

3 ,514 Valid 

4 ,605 Valid 

5 ,616 Valid 

6 ,591 Valid 

7 ,657 Valid 

8 ,681 Valid 

9 ,628 Valid 

10 ,673 Valid 

11 ,723 Valid 

12 ,658 Valid 

13 ,602 Valid 

14 ,527 Valid 

15 ,558 Valid 

16 ,566 Valid 

17 ,457 Valid 

18 ,399 Valid 

19 ,533 Valid 

20 ,537 Valid 

Sumber: Olah data SPSS. Lampiran 2 
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Berdasarkan hasil output SPSS uji validitas untuk variabel minat shariapreneur 

pada tabel 3.4 diatas, terlihat bahwa hasil R hitung untuk setiap pertanyaan pada 

variabel minat shariapreneur lebih besar dari r tabel (0,1244). Artinya setiap 

pertanyaan dalam variabel minat shariapreneur valid. Selanjutnya akan dilihat hasil 

output SPSS uji reliabilitas untuk variabel Minat shariapreneur: 

 

Tabel 3. 5 

Hasil Uji Realibitas Minat Shariapreneur 

Cronbach’s 

Standar 

Cronbach’s Hasil N Hasil 

0,60 0,898 20 Reliabel 

Sumber: Olah data SPSS. Lampiran 2 

Berdasarkan hasil output SPSS uji reliabilitas untuk variabel minat shariapreneur 

pada tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil Cronbach’s Alpha sebesar 0,898. Dengan 

begitu, hasil ini lebih besar dari 0,60. Artinya variabel minat shariapreneur lulus uji 

reliabilitas. 

2. Hasil Uji Validitas dan Realibitas Pengetahuan Bisnis Syariah (X1) 

Tabel 3. 6 

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Bisnis Syariah 

No. 

Soal 

Nilai Validasi Keterangan 

1 ,617 Valid 

2 ,723 Valid 

3 ,732 Valid 

4 ,718 Valid 

5 ,669 Valid 

6 ,711 Valid 

7 ,623 Valid 
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8 ,432 Valid 

9 ,663 Valid 

10 ,693 Valid 

11 ,573 Valid 

12 ,675 Valid 

Sumber: Olah data SPSS. Lampiran 2 

Berdasarkan hasil output SPSS uji validitas untuk variabel pengetahuan bisnis 

Syariah pada tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa hasil R hitung untuk setiap pertanyaan 

pada variabel pengetahuan bisnis Syariah lebih besar dari r tabel (0,1244). Artinya 

setiap pertanyaan dalam variabel pengetahuan bisnis Syariah valid. Selanjutnya akan 

dilihat hasil output SPSS uji reliabilitas untuk variabel pengetahuan bisnis Syariah: 

Tabel 3. 7 

Hasil Uji Realibitas Pengetahuan Bisnis Syariah 

Cronbach’s 

Standar 

Cronbach’s Hasil N Hasil 

0,60 0,878 12 Reliabel 

Sumber: Olah data SPSS. Lampiran 2 

Berdasarkan hasil output SPSS uji reliabilitas untuk variabel pengetahuan bisnis 

Syariah pada tabel 3.7 diatas, terlihat bahwa hasil Cronbach’s Alpha sebesar 0,878. 

Dengan begitu, hasil ini lebih besar dari 0,60. Artinya variabel pengetahuan bisnis 

Syariah lulus uji reliabilitas. 

3. Hasil Uji Validitas dan Realibitas Motivasi (X2) 

Tabel 3. 8 

Hasil Uji Validitas Motivasi 

No. 

Soal 

Nilai Validasi Keterangan 

1 ,599 Valid 

2 ,665 Valid 
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3 ,576 Valid 

4 ,587 Valid 

5 ,557 Valid 

6 ,662 Valid 

7 ,602 Valid 

8 ,710 Valid 

9 ,620 Valid 

10 ,655 Valid 

11 ,749 Valid 

12 ,769 Valid 

Sumber: Olah data SPSS. Lampiran 2 

Berdasarkan hasil output SPSS uji validitas untuk variabel motivasi pada tabel 

3.8 diatas, terlihat bahwa hasil R hitung untuk setiap pertanyaan pada variabel motivasi 

lebih besar dari r tabel (0,1244). Artinya setiap pertanyaan dalam variabel motivasi 

valid. Selanjutnya akan dilihat hasil output SPSS uji reliabilitas untuk variabel 

motivasi: 

Tabel 3. 9 

Hasil Uji Realibitas Motivasi 

Cronbach’s 

Standar 

Cronbach’s Hasil N Hasil 

0,60 0,864 12 Reliabel 

Sumber: Olah data SPSS. Lampiran 2 

Berdasarkan hasil output SPSS uji reliabilitas untuk variabel motivasi pada tabel 

3.9 diatas, terlihat bahwa hasil Cronbach’s Alpha sebesar 0,864. Dengan begitu, hasil 

ini lebih besar dari 0,60. Artinya variabel motivasi lulus uji reliabilitas. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap lanjutan setelah memperoleh data. Tahap ini 

dilakukan agar mencari suatu kebenaran dari data yang telah diperoleh, sehingga 

hasilnya dapat disimpulkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini maka dalam 

menganalisis data peneliti menggunakan metode statistika deskriptif. Analisis ini 

digunakan untuk memberikan sebuah gambaran atau deskripsi empiris pada data yang 

telah dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2014). Setelah memperoleh jawaban 

dari responden, kemudian langkah berikutnya adalah mengolah data penelitian. Setelah 

mengolah data, langkah selanjutnya yaitu mengategorikan masing-masing dari variabel 

sebelum data analisis lebih lanjut untuk menjawab rumusan hipotesis. Adapun rumus 

yang digunakan untuk pengkategorian variabel sebagai berikut (Azwar, 2006): 

Tabel 3. 10  

Skala Pengukuran Kategori 

Skala Kategori 

X > (µ + 1,0σ) Tinggi  

(µ - 1,0σ) ≤ X ≤ (µ + 1,0σ) Sedang 

X < (µ - 1,0σ) Rendah 

Keterangan: 

X = Skor empiris 

µ = Rata-rata teoritis ((skor min + skor maks)/2) 

σ = Simpangan baku teoritis ((skor maks – skor min)/6 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda, Hal ini didasarkan pada sifat data yang akan diperoleh yaitu data 

interval dengan bantuan pengolahan data melalui program SPSS Statistics 23, dengan 

uji t dan ujii f, serta digunakan juga analisis Uji asumsi klasik antara lain: Normalitas, 

Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, menganalisis data 

akan menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple linear regression method). 

Tujuannya untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi minat 

shariapreneur. 
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3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Normalitas data berkaitan dengan distribusi suatu data. Data yang mempunyai 

distribusi normal artinya data yang distribusinya simetris sempurna. Jika digunakan 

bahasa umum disebut berbentuk kurva bel. Uji pengaruh variabel independen terhadap 

varibel dependen hanya akan valid jika residual yang dimiliki berdistribusi normal. 

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi normalitas data. Pertama, 

uji histogram residual yang merupakan metode paling sederhana untuk mengetahu 

bentuk dari Probability Distribution Funcion (PDF) berbentuk distribusi normal atau 

tidak. Kedua, Uji Jarque-Bera dimana metode ini di dasarkan pada sampel besar yang 

diasumsikan bersifat asymptotic (Rohmana, 2013). 

Menurut Johnson dalam Sarwono (2013) ciri-ciri data yang mempunyai 

distribusi normal ialah sebagai berikut:  

a. Kurva frekuensi normal menunjukan frekuensi tertinggi berada di tengah-

tengah, yaitu berada pada rata-rata (mean) nilai distribusi dengan kurva sejajar 

dan tepat sama pada bagian sisi kiri dan kanannya. Kesimpulannya, nilai yang 

paling sering muncul dalam distribusi normal ialah rata-rata (average), dengan 

setengahnya berada di bawah rata-rata dan setengahnya yang lain berada diatas 

rata-rata;  

b. Kurva normal, sering juga disebut sebagai kurva bel, berbentuk simetris 

sempurna;  

c. Karena dua bagian sisi dari tengah-tengah benar- benar simetris, maka 

frekuensi nilai-nilai diatas rata-rata (mean) akan benar-benar cocok dengan 

frekuensi nilai-nilai di bawah rata-rata;  

d. Frekuensi total semua nilai dalam populasi akan berada dalam area di bawah 

kurva. Perlu diketahui bahwa area total di bawah kurva mewakili kemungkinan 

munculnya karakteristik tersebut;  

e. Kurva normal dapat mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Yang menentukan 

bentuk-bentuk tersebut adalah nilai rata-rata dan simpangan baku (standar 

deviation) populasi. 
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2. Uji Multikoliniearitas 

Multikoliniearitas merupakan suatu keadaan dimana satu fungsi atau lebih 

variabel independen merupakan fungsi linier dari variabel independen lain. Menurut 

L.R. Klein, masalah multikolinieritas baru menjadi masalah apabila derajatnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan koreksi diantara seluruh variabel secara serentak (Gujarati, 

2015). Metode Klien membandingkan nilai r2 dengan nilai R2. Apabila R2< r2 berarti 

ada gejala multikolinieritas dan apabila R2 > r2 berarti tidak ada gejala 

multikolinieritas. R2 adalah koefisien determinasi antara seluruh variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas. Jika terjadi masalah multikolinearitas, peneliti dapat 

mengatasinya dengan melakukan perbaikan, antara lain (Rohmana, 2013) : 

a. Informasi apriori   

b. Menghilangkan variabel independen   

c. Menggabungkan data cross section dan data time series   

d. Penambahan data   

 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

menilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan membandingkan 

sebagai berikut (Sarwono, 2013):   

1. VIF < 5 maka tidak terdapat multikolinearitas   

2. Nilai conditionindex > 5, maka terjadi multikolinearitas 

3. Nilai korelasi antar variabel bebas dengan ketetuan jika nilai koefisien korelasi 

antar variabel bebas > 0,7 atau < -7 maka terjadi multikolinearitas 

4. Tolerance> 0,1 maka tidak terdapat multikolinearitas 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi yang penting dalam model regresi linier klasik adalah bahwa 

setiap kesalahan pengganggu (e)1 mempunyai varian yang sama atau asumsi ini disebut 

homoskedastisitas. Namun setiap kesalahan pengganggu tidak semuanya memiliki 

varian yang sama dalam sebuah model atau istilahnya disebut heteroskedastisitas. Hal 

ini disebabkan adanya perbedaan antara pengamatan pada anggota populasi satu 

dengan anggota populasi lainnya pada saat waktu tertentu. (Rohmana, 2013). 
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Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model 

penelitian, maka dapat dilkukan dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan 

dengan cara meregresikan variabel independen dengan residual. Untuk mengetahui 

apakah dalam sutu model terdapat heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai 

signifikansinya. Jika nilai signifikansi (sig) < 0,05, maka dalam model tersebut terjadi 

heteroskedastisitas (Gujarati, 2015).  

Terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi juga dapat dilihat melalui 

tabel scatterplot.  Jika titik-titik dalam scatterplot membentuk pola-pola tertentu atau 

berkumpul di satu sisi atau dekat dengan nilai 0 pada sumbu Y pada kurva yang 

dihasilkan saat kita menggambar kurva dengan menggunakan SPSS. Jika titik-titik data 

menyebar tidak secara beraturan, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarwono, 

2013). Uji scatterplot akan digunakan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan uji autokorelasi dikarenakan 

data yang diambil yaitu data cross section bukan data time series. 

 

3.4.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear yang variabel bebasnya bisa lebih dari satu disebut 

regresi linier berganda. Model regresi linier berganda melibatkan lebih dari satu 

variabel bebas, yaitu bisa lebih dari 2 variabel dan seterusnya namun masih 

menunjukkan diagram hubungan yg linier. Pengaruh melalui uji regresi linier berganda 

ini menggunakan alat bantu software SPSS Statistics 23.  

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + u 

Dengan Y adalah varabel dependen (variabel terikat) sedangkan X1 dan X2 

adalah variabel independen (variabel bebas), β0 adalah konstanta (intersept), β1 dan β2 

adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Dengan Y (varabel 

dependen) adalah minat shariapreneur, X1 adalah pengetahuan bisnis Syariah dan X2 

adalah motivasi. 

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan 

sebagai berikut: 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + e 



50 
 

Ibadurrohman Siddiq, 2020 
MINAT SHARIAPRENEUR: ANALISIS FAKTOR PENGETAHUAN BISNIS SYARIAH DAN MOTIVASI (Studi 
pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam PTN Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Dimana: 

Y  = Minat Shariapreneur 

β0  = konstanta 

β1 – 2 = Koefisien regresi 

X1  = Pengetahuan Bisnis Syariah 

X2  = Motivasi 

e  = Variabel gangguan 

4. Uji Statistik 

a. Koefisien Determinasi (R2)  

R2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen yang 

dijelaskan oleh model, semakin besar R2 semakin besar pengaruh model dalam 

menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R2 sebesar 

1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada 

hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.  

b. Uji Statistik t 

Uji t-statistik digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen.Jika T tabel  ≥ t hitung, H0 

diterima berarti variabel independen secara individual tidak  berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Jika T tabel < t hitung, H0 ditolak berarti 

variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

c. Uji Statistik f 

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara 

sebagai berikut :  

H0: βi = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

H1: βi  ≠ 0, maka variabel independen secara bersama-sama  mempengaruhi 

variabel dependen. 

Hasil pengujian adalah: 
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H0 diterima (tidak signifikan) jika F hitung < F tabel (df = n–k)   

H0 ditolak (signifikan) jika F hitung > F tabel (df = n – k)  

 Keterangan: 

 k: Jumlah variabel 

 n: Jumlah pengamatan 

5. Uji Instrumen 

a. Pengukuran variabel penelitian 

b. Uji validasi dan uji reability (Alpha 0.05) 

6. Pengujian Hipotesis 

a. Hipotesis Pertama 

H0: β = 0, tidak terdapat pengaruh pengetahuan bisnis syariah terhadap minat 

shariapreneur. 

H1: β  0, terdapat pengaruh pengaruh bisnis syariah terhadap minat 

shariapreneur. 

b. Hipotesis Kedua 

H0: β = 0, tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap minat shariapreneur. 

H1: β  0, terdapat pengaruh motivasi terhadap minat shariapreneur. 

 


