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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh learning orientation,
terhadap entrepreneurial commitment, melalui business performance pada coffe shop di
Kota Medan. Adapun Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengusaha
coffe shop yang ada di Kota Medan yang berjumlah 275 usaha. Sedangkan sampel yang
diambil sebanyak 32 pengusaha coffe shop. Teknik penarikan sampel menggunakan
purposive sampling. Teknik analisa data menggunakan uji validitas data, uji reliabilitas
data,uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji determinasi dan analisis jalur. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa learning orientation berpengaruh terhadap entrepreneurial
commitment. Learning orientation berpengaruh terhadap bussiness performance.
Business performance tidak berpengaruh terhadap entrepreneurial commitment. Learning
orientation berpengaruh terhadap entrepreneurial commitment melalui business
performance pada Coffe Shop di Kota Medan.
Kata Kunci: Learning Orientation, Entrepreneurial Commitment, Business Performance

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Wirausaha adalah salah satu faktor yang
mendukung dalam menentukan naik
turunnya perekonomian dalam suatu
negara. Hal tersebut dapat diatasi jika
masyarakat memiliki minat dalam
menciptakan lapangan kerja sendiri
dengan cara bekerja sesuai dengan
pengetahuan dan keterampilan yang
dimiliki, sehingga tidak mengandalkan
orang lain atau bekerja pada instansi
pemerintah
untuk
mendapatkan
pekerjaan. Seorang wirausahawan yang
sukses umumnya memiliki keterampilan
yang ditunjukkan dalam sikap atau

perilakunya ketika menjalankan bisnis.
Sikap atau perilaku terarah dapat
membantu orang mencapai prestasi
yang diinginkan. Kemudian yang
dimaksud dengan kinerja atau prestasi
usaha adalah pekerjaan yang dilakukan
oleh suatu perusahaan baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya dalam
kurun waktu tertentu. Orang yang
bercita-cita
menjadi wirausahawan
sukses
harus
memiliki
motivasi
wirausaha yang tinggi, karena motivasi
wirausaha yang tinggi dapat membentuk
mentalitas dan kepribadian seseorang,
sehingga mampu berprestasi dalam
segala hal yang melebihi standar yang
ada. Motivasi bisnis juga merupakan
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faktor penting dalam menghasilkan
kinerja
bisnis.
Orientasi
belajar
merupakan filosofi yang dianut oleh
suatu organisasi atau perusahaan yang
menitikberatkan pada pembelajaran di
dalam organisasi atau perusahaan
tersebut. Orientasi belajar dapat
berkembang
dengan
baik
pada
perusahaan
yang
melaksanakan
pembelajaran. Dalam organisasi atau
perusahaan yang menerapkan orientasi
pembelajaran proses pengembangan
kemampuan yang dilakukan perusahaan
akan terjadi secara terus-menerus untuk
menciptakan kebaikan di masa depan
(Schein,
1996).
Organisasi
atau
perusahaan yang menerapkan learning
orientation mempunyai seperangkat nilai
yang
dapat
menciptakan
dan
menggunakan pengetahuan (Sinkula,
Baker dan Noordewier, 1997).
Komitmen
kewirausahaan
(Entrepreneurial
commitment)
merupakan suatu keinginan dan
keterikatan diri yang kuat dalam
memajukan,
membangun,
serta
mempertahankan keberadaan usahanya
walaupun menghadapi situasi apapun.
Seseorang harus membangun Komitmen
kewirausahaan
(Entrepreneurial
commitment) karena tanpa adanya
komitmen maka seorang wirausahawan
tidak akan berkembang. Ketika seorang
wirausahawan tidak memiliki komitmen
untuk meningkatkan usaha, maka dapat
dipastikan bahwa usahanya tidak akan
mengalami kemajuan dan tidak akan
bertahan lama. Menjalankan bisnis
membutuhkan komitmen yang tinggi
agar seseorang bisa move on, karena
sulitnya mencapai tujuan tanpa adanya
komitmen. Jika di lihat dalam kamus,

janji berakomitmen berarti suatu
perjanjian untuk melakukan sesuatu atau
menjanjikan sesuatu di masa depan.
Setiap perusahaan menuntut agar
karyawannya dapat memberikan kinerja
terbaik bagi perusahaan berdasarkan
pengetahuan profesionalnya. Namun,
pengalaman saja tidak cukup bagi setiap
karyawan untuk melakukan yang terbaik.
Selain pengalaman, komitmen kerja
karyawan, guru, pembicara, dan
karyawan juga diperlukan agar organisasi
atau perusahaan dapat memberikan
hasil yang baik. Persaingan tanpa
kompromi seperti pistol yang tidak bisa
ditembakkan. Orang tanpa komitmen
sebenarnya
ahli
(kompeten)
di
bidangnya tetapi hanya setengah dari
pekerjaannya. Setiap karyawan yang
berkomitmen akan berusaha sekuat
tenaga untuk mendedikasikan pikiran,
perhatian, tenaga dan waktunya untuk
mencapai tujuan perusahaan.
Menurut (Eckerson, 2006) Kinerja Bisnis
atau Business Performance Management
atau BPM (Business Performance
Management) adalah metode eksekusi
top-down untuk membantu eksekutif
memahami apa yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan strategis dari setiap
proses, dan kemudian mengukur
efektivitas proses tersebut. proses
penggunaan. untuk mencapai hasil
terbaik. Berdasarkan kutipan tersebut,
dapat
disimpulkan
bahwa
BPM
(Manajemen Kinerja Bisnis) menyusun
semua proses yang dapat membantu
perusahaan untuk mengoptimalkan
kinerja bisnisnya untuk memastikan
pencapaian tujuan organisasi atau
perusahaan.
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Coffee shop merupakan salah satu usaha
yang bergerak dibidang food and
beverage yang menyajikan olahan kopi.
Dimana saat ini usaha coffee shop di
Indonesia sedang naik daun, khususnya
di wilayah Kota Medan. Kemunculan
bisnis coffee shop ini menjadi salah satu
aspek yang dapat meningkatkan
perekonomian. Selain itu, kemunculan
trend “nongkrong” digemari dari
berbagai kalangan baik muda ataupun
tua. Sehingga dengan adanya trend
tersebut
membuat
semakin
menjamurnya usaha coffe shop di Kota
Medan.
Berdasarkan data yang diambil dari
website Katadata.com pada tahun 2020
jumlah Coffe Shop yang ada di Kota
Medan yang berjumlah 275. Jumlah ini
terus mengalami peningkatan yang
cukup signifikan setiap tahunnya, dimana
tahun sebelumnya berjumlah 258 usaha
coffe shop di Kota Medan.
Perkembangan dunia Kewirausahaan
yang sangat pesat khususnya dikota
medan ini, membuat para pengusaha
harus bekerja lebih keras dalam
mengikuti
perkembangan
zaman,
meliputi bagaimana trend atau teknik
usaha yang sedang diminati, pemilihan
pemilihan usaha seperti apa yang
diminati kaum-kaum millenial saat ini,
strategi bisnis seperti apa yang harus
dilakukan dan beberapa aspek lainnya.
KAJIAN PUSTAKA
Entrepreneurial Commitment
Komitmen merupakan salah satu kunci
kesuksesan bagi seorang wirausahawan.
Adanya
komitmen
penuh
yang

ditanamkan
dalam
diri
seorang
wirausahawan
untuk
memajukan
usahanya, maka seorang wirausaha
tersebut akan siap terhadap apa yang
dilakukannya dengan segenap hati dan
benar-benar percaya pada produk yang
dihasilkannya. Komitmen digunakan
sebagai kunci penentu dari kinerja
perusahaan. Kemunculan komitmen
dapat ditandai dengan munculnya
hubungan aktif antara perusahaan
dengan loyalitas dan keberpihakan
terhadap diri sendiri dalam usaha yang
sedang ditekuni. (Nuryana, 2019)
Menurut (Rauf, 2020) menyebutkan
bahwa
komitmen
berwirausaha
(entrepreneurial
commitment)
merupakan konsistensi mengenai tujuan
yang akan dicapai wirausahawan dengan
berpegang
teguh
pada
prinsip
entrepreneurship. Sehingga oleh karena
itu,
entrepreneurial
commitment
menjadi tantangan bagi pelaku usaha
mulai
dari
mencari
peluang,
memanfaatkan peluang, dan mengelola
peluang yang ada agar menjadi usaha.
Sehingga dengan demikian para pelaku
usaha
dalam
meningkatkan
entrepreneurial commitment, diperlukan
kreatifitas dan inovasi dalam berusaha
sebagai penunjang untuk meningkatkan
usaha, karena semakin tingginya
entrepreneurial commitment dapat
meningkatkan kinerja usaha.
Komitmen Wirausaha (Entrepreneurial
Commitment) adalah keinginan dan
keterikatan yang kuat pada diri sendiri
yang dapat memajukan, membangun
dan
mempertahankan
eksistensi
komersialnya dalam situasi apapun.
Komitmen pengusaha harus dibangun,
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karena tanpa komitmen pengusaha tidak
akan berkembang. Ketika pengusaha
tidak berjanji untuk meningkatkan
usahanya, itu bisa ditentukan
Berdasarkan penjelasan diatas maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa
entrepreneurial commitment merupakan
kesepakan atau perjanjian dalam diri
untuk berwirausaha sehingga terciptanya
bisnis yang dijalankannya mengalami
kemajuan.
Learning Orientation
Orientasi belajar merupakan filosofi yang
dianut oleh suatu organisasi atau
perusahaan yang menitikberatkan pada
pembelajaran di dalam organisasi atau
perusahaan tersebut. Orientasi belajar
dapat berkembang dengan baik pada
perusahaan
yang
melaksanakan
pembelajaran. Dalam organisasi atau
perusahaan yang menerapkan orientasi
pembelajaran proses pengembangan
kemampuan yang dilakukan perusahaan
akan terjadi secara terus-menerus untuk
menciptakan kebaikan di masa depan
(Schein, 1996).
Orientasi belajar adalah perubahan
permanen dari pengetahuan yang
diperoleh melalui berbagai latihan atau
pengalaman. Dalam hal ini, orientasi
belajar
(learning
orientation)
mempengaruhi informasi yang mengarah
pada evaluasi, penerjemahan dan
penerimaan atau penolakan. (Anggraini,
et.al, 2014)
Sementara itu menurut Gregory dalam
(Anggraini, et.al, 2014) mengatakan
bahwa learning orientation (orientasi
pembelajaran) adalah budaya yang
dominan pegawai setuju terhadap nilai

awal
dari
pentingnya
dilakukan
pembelajaran. Sementara itu, menurut
Lee dan Tsai dalam (Anggraini, et.al,
2014) menyebutkan bahwa learning
orientation merupakan mekanisme yang
dapat mempengaruhi kemampuan suatu
perusahaan dalam menentang nilai-nilai
sebelumnya terhadap pembelajaran
dengan cara memfasilitasi teknik dan
metodologi baru.
Selain itu, menurut Garvin dalam
(Sugiyarti, 2020) mengatakan bahwa
learning orientation merupakan suatu
proses
dimana
organisasi
atau
perusahaan belajar untuk memilih
keahlian
dalam
menciptakan,
mempelajari
dalam
mentransfer
pengetahuan serta sikap dari perusahaan
untuk merefleksikan hasil belajar dari
perusahaan.
Berdasarkan pendapat para ahli yang
telah dijabarkan diatas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa learning
orientation (orientasi pembelajaran)
merupakan suatu proses pembelajaran
yang dilakukan oleh instansi ataupun
perusahaan
untuk
mempelajari
mekanisme dan kemampuan perusahaan
dalam melakukan berorientasi pasar.
Adanya
peningkatan
pembelajaran
diharapkan perusahaan dapat dengan
cepat membentuk dan mengantisipasi
perubahan yang terjadi disekitar
perusahaan melalui strategi yang telah
ditentukan.
Business Performance
Menurut (Eckerson, 2006) performa
bisnis (Business performance) atau
Manajemen Kinerja Bisnis (Business
Performance) atau Manajemen Kinerja
Bisnis adalah pendekatan top-down
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untuk membantu eksekutif memahami
segala sesuatu yang diperlukan untuk
mencapai
tujuan.
proses
untuk
mengukur strategi untuk mencapai hasil
terbaik. Berdasarkan kutipan tersebut,
dapat disimpulkan bahwa Manajemen
Kinerja Bisnis (Business Performance
Management) menyusun semua proses
yang dapat membantu perusahaan untuk
mengoptimalkan kinerja bisnisnya untuk
memastikan
pencapaian
tujuan
organisasi atau perusahaan.
Sementara
pendapat
ahli
lain
mengatakan
bahwa
business
performance
(performa
bisnis)
merupakan suatu output ataupun hasil
yang didapatkan dan dicapai suatu
organisasi atau perusahaan (Ramadhan
dan Kusumawardhani (2017).
Menurut Yildiz dalam (O. Ezekiel, 2018)
mengatakan
bahwa
business
performance (performa bisnis) ialah
suatu kemampuan wirausaha ataupun
organisasi
dalam
merealisasikan
tujuannya, seperti kualitas produk yang
baik,
keuntungan
yang
tinggi,
kelangsungan hidup jangka panjang dan
pangsa pasar yang besar, hasil keuangan
yang baik, dengan memanfaatkan
strategi yang relevan. Sehingga resikonya
hanya menekankan aspek keuangan
dalam mengukur kinerja usaha, karena
perkiraan tersebut bisa menyesatkan
para pengusaha agar mengabaikan
tujuan strategis perusahaan.
Menurut
(Rostini,
et.al,
2021)
menyebutkan bahwa kinerja bisnis dapat
diukur
dengan
menggunakan
profitabilitas
dibandingkan
dengan
pencapaian
target
yang
sudah
ditentukan. Business atau bisnis sering

kali diartikan sebagai kegiatan yang
memberikan
keuntungan
ataupun
pendapatan, melalui kegiatan transaksi.
Pada umumnya manusia tidak akan lepas
dari kegiatan bisnis, karena kehidupan
manusia selalu berhubungan dengan
bisnis. Dalam pengukuran kinerja
perusahaan dilakukan agar mengetahui
hasil yang dicapai oleh perusahaan
dalam waktu tertentu. Kriteria penilaian
kinerja yang dipakai harus bia dijadikan
sebagai pedoman untuk perusahaan
dalam
mengambil
keputusan
operasional, sehingga tujuan strategis
yang bersifat fleksibel dilaksanakan
dengan tepat waktu dan bisa dipahami
oleh semua tingkatan manajemen.
Ketika mengukur kinerja perusahaan, ini
adalah tentang mencari tahu apa yang
telah dicapai perusahaan dalam periode
waktu tertentu. Standar penilaian kinerja
yang diadopsi harus digunakan sebagai
pedoman untuk pengambilan keputusan
bisnis perusahaan, sehingga tujuan
strategis
yang
fleksibel
dapat
diimplementasikan secara tepat waktu
dan dipahami oleh manajer di semua
tingkatan.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli
yang telah dijabarkan, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwasanya business
performance
(performa
bisnis)
didefinisikan sebagai kinerja usaha yang
dihasilkan oleh seorang wirausahawan
dalam menjalankan bisnisnya.
Kerangka Konseptual
Learning orientation merupakan variabel
yang memiliki keterkaitan dengan
entrepreneurial
commitment
dan
business performance. Dimana dengan
adanya learning orientation yang
dilakukan oleh wirausahawan akan
19
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memunculkan
entrepreneurial
commitment dalam diri wirausahawan
sehingga
menghasilkan
business
performance yang baik. Sehingga usaha
yang sedang dijalankannya dapat
berkembang serta dapat bersaing di
dunia usaha.

Gambar Kerangka Penelitian
Hipotesis Penelitian
Berdasarkan pada kerangka konseptual
diatas maka hipotesis dalam penelitian
ini terdiri dari :
1. Learning orientation berpengaruh
terhadap
entrepreneurial
commitment pada Coffe Shop di Kota
Medan
2. Learning orientation berpengaruh
terhadap bussiness performance pada
Coffe Shop di Kota Medan
3. Business performance berpengaruh
terhadap
entrepreneurial
commitment pada Coffe Shop di Kota
Medan
4. Learning orientation berpengaruh
terhadap
entrepreneurial
commitment
melalui
business
performance pada Coffe Shop di Kota
Medan

METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan
salam penelitian ini adalah pendekatan
asosiatif dan kuantitatif. Dimana dapat
dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif
karena untuk menganalisis hubungan
antar variabel bebas dengan variabel
terikat, namun jika dilihat dari
penjelasannya maka penelitian ini
menggunakan pendekatan asosiatif.
Pendekatan
asosiatif
merupakan
pertanyaan penelitian yang memiliki sifat
untuk menanyakan hubungan antara dua
variabel atau lebih. Fenomena dapat
muncul dalam bentuk kegiatan, bentuk,
perubahan, ciri, persamaan, hubungan,
dan perbedaan antara fenomena yang
satu dengan yang lainnya.
Populasi
Populasi merupakan wilayah generalisasi
yang terdiri atas: obyek ataupun subyek
yang mempunyai karakteristik dan
kualitas tertentu yang telah ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian dapat ditarik kesimpulannya.
Dalam penelitian ini objek yang diteliti
adalah Coffe Shop yang ada di Kota
Medan yang berjumlah 275.
Sampel
Sampel merupakan bagian dari jumlah
yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Sehingga, dalam penelitian ini teknik
penarikan sampel yang digunakan adalah
nonprobability sampling, yang artinya
suatu teknik pengambilan sampel yang
memberikan peluang yang sama bagi
setiap anggota populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel. Jenis teknik
nonprobability sampling yang digunakan
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adalah jenis purposive sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel yang
dilakukan dengan menggunakan kriteriakriteria tertentu. Adapun kriteria dalam
penarikan sampel pada penelitian ini
adalah:
1. Coffe Shop yang berada di wilayah
Kecamatan Medan Kota. Kriteria ini
digunakan karena luasnya wilayah
Kota
Medan,
sehingga
tidak
memungkinkan
penulis
untuk
melakukan penelitian di Kota Medan,
apalagi dimasa pandemi seperti
sekarang ini.
2. Coffe Shop yang sudah berjalan lebih
dari 2 tahun. Kriteria ini digunakan
karena cofffee shop telah mengalami
kenaikan ataupun penurunan usaha
sehingga pengusaha lebih mudah
untuk melihat bussiness performance
pada usahanya.

Tabel Hasil Uji Validitas
Variabel

Item

Learning
Orientation (x)

Entrepreneurial
commitment (y)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Kualitas Data
Uji Validitas
Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan mngenai uji validitas, maka
dihasilkan data-data seperti yang
ditampilkan pada Tabel Hasil Uji Validitas
Uji Reliabilitas
Uji
reliabilitas
digunakan
untuk
mengukur konsistensi atau kestabilan
skor
suatu
instrumen
penelitian
terhadap individu yang sama, dan
diberikan dalam waktu yang berbeda.
Jadi suatu intrumen dikatakan reliabel
apabila instrumen tersebut dicoba
kepada subjek yang sama secara
berulang-ulang namun hasilnya tetap
sama atau relatif sama.

Business
Performance (z)

Nilai
Korelasi

Probabilitas

Keterangan

x.1

0,613

0,000 < 0,05

Valid

x.2

0,817

0,000 < 0,05

Valid

x.3

0,807

0,000 < 0,05

Valid

x.4

0,886

0,000 < 0,05

Valid

x.5

0,829

0,000 < 0,05

Valid

x.6

0,608

0,000 < 0,05

Valid

x.7

0,576

0,001 < 0,05

Valid

y.1

0,678

0,000 < 0,05

Valid

y.2

0,456

0,009 < 0,05

Valid

y.3

0,499

0,004 < 0,05

Valid

y.4

0,494

0,004 < 0,05

Valid

y.5

0,610

0,000 < 0,05

Valid

y.6

0,487

0,005 < 0,05

Valid

y.7

0,677

0,000 < 0,05

Valid

y.8

0,464

0,007 < 0,05

Valid

y.9

0,687

0,000 < 0,05

Valid

y.10

0,672

0,000 < 0,05

Valid

y.11

0,589

0,000 < 0,05

Valid

z.1

0,784

0,000 < 0,05

Valid

z.2

0,792

0,000 < 0,05

Valid

z.3

0,514

0,003 < 0,05

Valid

z.4

0,645

0,000 < 0,05

Valid

Sumber: Output SPSS
Instrumen dapat dikatakan reliabel
apabila nilai koefisien Cronbach Alpha
adalah sebesar: > 0,6 atau 60%. Jadi
dapat
disimpulkan
bahwa
butir
pernyataan dari masing-masing variabel
yang diteliti dinyatakan reliabel karena
nilai Cronbach Alpha dari setiap variabel
> 0,6 atau 60%.
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Tabel Hasil Uji Reabilitas
Variabel

Cronbach’s
Alpha

Item

Keterangan

Learning
Orientation

0,845

7

Reliabel

Entrepreneurial
Commitment

0,797

11

Reliabel

Business
Performance

0,693

4

Reliabel

Uji t Hipotesis
Uji t digunakan untuk menguji apakah
masing-masing variabel kualitas bebas
secara individual mempuyai hubungan
yang signifikan atau tidak terhadap
variabel terikat. Untuk menguji signifikan
hubungan, digunakan rumus uji t sebagai
berikut:
a

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas data dilakukan untuk
melihat dalam model regresi, variabel
independen dan dependennya memiliki
distribusi normal atau tidak. Jika data
menyebar disekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal maka
model regresi memenuhi asumsi
normalitas. Kriteria untuk menentukan
normal atau tidaknya data, maka dapat
dilihat pada nilai probabilitasnya.
`
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat
bahwa data menyebar mengikuti garis
diagonal artinya data antara variabel
learning orientation, entrepreneurial
commitment dan variabel business
performance memiliki hubungan atau
distribusi yang normal atau memenuhi
uji asumsi normalitas.

Model
1 (Constant)

Coefficients
Unstandar Standar
dized
dized
Coefficient Coefficie
s
nts
Std.
B Error
Beta
13,
28 5,772
0
,89
,192
,676
7

t
2,30
1

Sig.
,029

Learning
4,68
,000
Orientation
2
Business
,37
1,04
Performanc
,160
,151
,306
5
3
e
a. Dependent Variable: Entrepreneurial Commitment

Sumber: Output SPSS

Untuk kriteria uji t dilakukan pada
tingkat ∝ = 5% dengan nilai t, untuk n =
32, variabel bebas 32-1 = 31 adalah
1,681. Tabel diatas menunjukkan hasil
parsialnya adalah nilai Thitung learning
orientation = 4,682 maka diperoleh
Thitung > Ttabel atau 4,682 > 1,681, nilai
signifikan 0.000 < 0.05 maka Ho ditolak
dan Ha diterima yang berarti bahwa
variabel
learning
orientation
(X)
berpengaruh terhadap entrepreneurial
commitment (Y).
Kemudian nilai Thitung business
performance = 18,451 maka diperoleh
Thitung > Ttabel atau 1,043 > 1,681, nilai
signifikan 0.306 > 0.05 maka Ho diterima
dan Ha ditolak yang berarti bahwa
variabel business performance (Z) tidak

Gambar Hasil Uji Normalitas
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berpengaruh terhadap entrepreneurial
commitment (Y).

Analisis Jalur I

Uji Koefisien Determinasi
Uji determinasi digunakan untuk
megukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Jika r2 = 1 akan
mempunyai arti bahwa model yang
sesuai menerangkan semua variabilitas
dalam variabel Y. jika r2 = 0 akan
mempunyai arti bahwa tidak ada
hubungan antara setiap variabel.
Mengetahui sejauh mana kontribusi atau
persentase pengaruh seluruh variabel,
maka dapat diketahui uji determinasi
yaitu sebagai berikut:
Model Summary

a

Coefficients
Standar
Unstandardi
dized
zed
Coefficie
Coefficients
nts
Std.
Model
B
Error
Beta
T
1 (Constant)
8,
34
2,503
3,335
6
Learning
,3
,079
,577 3,873
Orientation 08
a. Dependent Variable: Business Performance

Sig.
,002
,001

Sumber: Output SPSS

Analisis Jalur II
a

Coefficients
Unstanda Standar
rdized
dized
Coefficien Coeffici
ts
ents
Std.
Model
B Error
Beta
t
1 (Constant) 13,
5,77
2,30
28
2
1
0
Learning
,89
4,68
,192
,676
Orientation
7
2
Business
,37
1,04
Performan
,160
,151
5
3
ce
a. Dependent Variable: Entrepreneurial
Commitment

b

Std. Error
Mod
R
Adjusted
of the
el
R
Square R Square Estimate
a
1
,773
,597
,569
2,49194
a. Predictors: (Constant), Business
Performance, Learning Orientation
b. Dependent Variable: Entrepreneurial
Commitment

Berdasarkan data diatas menunjukkan
bahwa hasil nilai R-Square sebesar 0,577
hal ini berarti 57,7% varians nilai
business performance dipengaruhi oleh
peran variasi learning orientation.
Sisanya 42,3% dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.

Sig.
,029
,000
,306

Sumber: Output SPSS
Hasil Pengaruh Langsung :
X ke Y sebesar 0,676
Y ke Z sebesar 0,151
Hasil Pengaruh Tidak langsung :
X ke Z ke Y sebesar = 0,676 x 0,151 =
0,102

Analisis Jalur
Dibawah ini merupakan hasil pengujian
analisis jalur yang dilakukan dengan
menggunakan sobel test :

Pengujian Sobel :
√
√

√
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Sab = 0,059

performance pada Coffe Shop di
Kota Medan.

= 1,958 > 1,681

DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan hasil pengujian yang
dilakukan dengan menggunakan sobel
test, diketahui bahwa nilai t hitung
sebesar 1,958. Dimana nilai t hitung > t
tabel atau 1,958 > 1,681. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa learning orientation
berpengaruh terhadap entrepreneurial
commitment
melalui
business
performance pada coffe shop di Kota
Medan.
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