
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Indriantoro (2009) populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau

segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan sampel

merupakan bagian atau elemen dari populasi yang akan diteliti dan memiliki

karakteristik dari populasi itu. Populasi yang akan dijadikan target penelitian ini

adalah seluruh mahasiswa jurusan akuntansi di Perguruan Tinggi di Bandar

Lampung. Berikut nama daftar Perguruan Tinggi yang peneliti ambil sebagai

populasi dan sampel yaitu :

1. Universitas Lampung

2. Universitas Bandar Lampung

3. IBI Darmajaya

4. Universitas Malahayati

Kemudian, metode pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah non probability

sampling, yang tidak memungkinkan semua elemen populasi memiliki peluang

atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih

menjadi anggota sampel. Dalam metode ini, pemilihan sampel penelitiannya

dilakukan berdasarkan purposive sampling dengan menggunakan pertimbangan

khusus. Pertimbangan khusus tersebut antara lain sampel memiliki suatu kriteria
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dan standar minimal yang sesuai dengan tujuan pemilihan sampel. Adapun

kriteria dari mahasiswa yang dijadikan sampel adalah :

1. Mahasiswa angkatan 2010,2011,2012,dan 2013.

2. Mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tiap

Perguruan Tinggi di Bandar Lampung.

3. Mahasiswa telah mengambil matakuliah kewirausahaan.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah

data yang langsung didapatkan oleh peneliti dari narasumber tanpa harus melewati

media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu

ataupun kelompok (Indriantoro, 2009). Dalam penelitian ini, penyusunan butir-

butir pertanyaan dilakukan dengan menggunakan kuisioner penelitian terdahulu

yang sesuai dengan cara berdiskusi langsung dengan pembimbing agar maksud

dan tujuan dari peneliti dapat langsung ditujukan kepada responden yang dipilih

sesuai kriteria.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara menyebarkan

secara langsung kuisioner kepada mahasiswa akuntansi di Perguruan Tinggi yang

ada di Bandar Lampung, yaitu :

1. Universitas Lampung

2. Universitas Malahayati

3. Universitas Bandar Lampung

4. IBI Darmajaya
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3.4 Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu minat mahasiwa

akuntansi menjadi entrepenuer, dan empat variabel independen yaitu lingkungan

keluarga, lingkungan masyarakat, peluang dan Pendidikan atau Pengetahuan.

3.4.1 Variabel Dependen

Minat berwirausaha muncul karena didahului oleh suatu pengetahuan dan

informasi mengenai wirausaha yang kemudian dilanjutkan pada suatu kegiatan

berpartisipasi untuk memperoleh pengalaman dimana akhirnya muncul keinginan

untuk melakukan kegiatan tersebut. Minat berwirausaha tidaklah dimiliki begitu

saja oleh seseorang, melainkan dapat dipupuk dan dikembangkan. Buchari Alma

(2010) berpendapat bahwa faktor yang mendorong minat berwirausaha adalah

lingkungan yang banyak dijumpai kegiatan-kegiatan berwirausaha, guru sekolah

dan sekolah yang mengajarkan kewirausahaan, teman pergaulan, lingkungan

keluarga, sahabat yang dapat diajak berdiskusi tentang ide wirausaha, pendidikan

formal, pengalaman bisnis kecil-kecilan.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi keberadaan

variabel dependen atau variabel terikat. Variabel Independen dalam penelitian ini

adalah Lingkungan Keluarga (X1), Lingkungan Masyarakat (X2),  Peluang (X3),

dan Pendidikan atau Pengetahuan (X4).
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3.5 Metode Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan

dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi untuk menemukan atau

menggunakan program computer SPSS versi 21 (Statistical Package for Social

Science).

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan

satu atau lebih variabel independen, tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel

independen yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006).

Regresi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi

variabel terikat. Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari

satu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah

minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi entrepeneur, sedangkan yang menjadi

variabel bebas adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, peluang, dan,

pendidikan atau pengetahuan.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata dan standar devisiasi. Hasil

dari analisis digunakan untuk memberikan dekripsi atas variabel-variabel

penelitian.
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis telah

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji

statistik One Sample Komlmogorov Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki

criteria sebagai berikut :

1. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov (p-value) < 0,05 berarti data terdistribusi

secara tidak normal.

2. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov (p-value) > 0,05 berarti data terdistribusi

secara normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

diantara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen

sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolonieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi

multikolonieritas.

2. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, tidak terjadi

multikolonieritas
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Cara untuk

mendeteksi heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik plot, yang memberikan

gambaran pola titik menyebar yang menandakan tidak ada heteroskedastisitas.

1. Grafik Plot

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya adalah

jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola

teratur, maka telah terindetifasi terjadi heterokedastisitas. Jika tidak

ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode  t

dengan periode sebelumnya (t-1). Secara sederhana, analisis regresi untuk melihat

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jia terjadi korelasi, maka

dinamakan ada problem autokorelasi. Model Regresi yang baik adalah regresi

yang bebas dari autokorelasi (Ghozali,2011). Dalam penelitian ini uji autokorelasi

dilakukan dengan Run Test. Run Test digunakan untuk menguji apakah antar

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan
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korelasi, maka dapat dikatakan bahwa residual acak atau random (Ghozali,2011).

Suatu model dinyatakan bebas autokorelasi dalam uji Run Test apabila tingkat

signifikansi residual yang diuji berada di atas tingkat probabilitas 5%.

3.5.3 Uji Kualitas Data

3.5.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner.

Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut. Pengukuran

validitas pertanyaan pada kuisioner diukur dengan melakukan korelasi skor item

pertanyaan dengan total skor variabel. Jika probabilitasnya menunjukkan < 0.05,

maka butir atau item pertanyaan yang terdapat pada masing-masing variabel

dinyatakan valid (Ghozali,2013).

3.5.3.2 Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2013). Untuk uji realibilitas ini

digunakan teknik alpha Cronbach. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1960 dalam

Ghazali,2006).
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3.6 Pengujian Hipotesis

Pada tahap akhir akan dilakukan pengujian hipotesis. Dalam pengujian analisis ini

menggunakan metode regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui

presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap

variabel dependen. Pengukuran variabel sendiri akan dilakukan dengan skala

Likert yang menggunakan metode scoring. Skala penelitiannya sebagai berikut :

a) Skala 1 : Sangat Tidak Setuju.

b) Skala 2 : Tidak Setuju.

c) Skala 3 : Ragu-Ragu.

d) Skala 4 : Setuju.

e) Skala 5 : Sangat Setuju.

Dari analisis tersebut nantinya dapat diketahui variabel independen mana yang

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Model hubungan

variabel dalam penelitian ini disusun dalam persamaan atau fungsi sebagai

berikut:

Y = α +b1.LK + b2.LM + b3.P + b4.PDP + e

Keterangan:

α : Konstanta

Y : Minat mahasiswa menjadi entrepenuer

X1 : Lingkungan Keluarga

X2 : Lingkungan Masyarakat

X3 : Peluang

X4 : Pendidikan atau Pengetahuan
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b1,2,3 : Koefisien regresi variabel bebas

e : Koefisien error atau faktor penganggu

3.6.1 Uji Statistik F

Jika nilai F hitung > F tabel atau nilai signifikansi < 0.05 maka dapat disimpulkan

seluruh variabel independen yang diuji merupakan variabel yang tepat dalam

memprediksi variabel dependen. Jika nilai F hitung < F tabel atau nilai

signifikansi > 0.05 maka dapat disimpulkan seluruh variabel independen yang

diuji merupakan variabel yang tidak tepat dalam memprediksi variabel dependen.

3.6.2 Uji Statistik T

Jika nilai t hitung > t tabel atau nilai signifikansinya < 0.05 maka dapat

disimpulkan bahwa secara statistik variabel independen terbukti berpengaruh

terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung < t tabel atau nilai signifikansinya

> 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel independen tidak

terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen.


