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Mengapa Penelitian 
Kuantitatif Penting?

Peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk
mengamati situasi atau peristiwa yang
mempengaruhi seseorang.

Penelitian kuantitatif menghasilkan data
objektif yang dapat dikomunikasikan dengan
jelas melalui statistik dan angka. Selain itu,
sebagai cara ilmiah yang sistematis sehingga
studi dapat direplikasi oleh orang lain.

• Statistika adalah alat
• Pemilihan statistika sebagai alat tidak
didasarkan level pendidikan peneliti.

• Kemanfaatan penggunaan metode statistic
bergantung urgensi penggunaan alat
tersebut

• Isu: bagaimana kita menggunakan alat
secara tepat?

Posisi Statistika
dalam Penelitian



Isu Seputar Pengukuran
Variabel Dengan Pilihan
Alat Statistik

1. Apakah variabel berbentuk reflektif atau
formatif ?

2. Apa skala respon yang sebaiknya dipakai?

Reflekif Formatif

Favorable Unfavorable



Isu Terkini Tentang
Teknik Analisis Data

1. Multi-Group Analysis

2. FIMIX PLS

1. Multi-Group Analysis

Syarat: Populasi dalam penelitian terdiri dari dua
kelompok, diharapkan seimbang antar kelompok
sampel.
Tujuan: untuk mengetahui adanya perbedaan
hubungan antar variable dari dua kelompok sampel

Analisis multigrup (PLS-MGA) merupakan bagian
dalam SEM-PLS sebagai sebuah teknik yang
memungkinkan peneliti untuk menguji perbedaan
antara kelompok responden yang berbeda, namun
dengan model estimasi yang identic.

PLS-MGA untuk melihat secara statistik apakah
terdapat perbedaan signifikan antara model
kelompok individual yang memiliki karakteristik yang
diobservasi.

PLS-MGA berbasis non-parametrik pada dua
kelompok dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu
Henseler’s bootstrap-based MGA dan uji permutasi
(Hair & al., 2017).



Isu Terkini Tentang
Teknik Analisis Data

1. Multi-Group Analysis

2. FIMIX PLS

2. FIMIX PLS
Untuk mengestimasi model struktural dalam PLS yang
umumnya diasumsikan bahwa data bersifat homogen atau
responden berasal dari karakteristik yang sama → Asumsi
ini tidak rasional karena data dapat berasal dari beberapa
segmen atau unit yang berbeda dari responden yang
dikumpulkan.
Contoh: Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh self
efficacy (kemajuan diri). Self efficacy dapat berbeda karena
perbedaan tingkat pendidikan. Karyawan yang memiliki
pendidikan sarjana akan cenderung memiliki self efficacy
yang tinggi dibandingkan dengan karyawan berpendidikan
Diploma. Oleh karena hal tersebut, jika pengumpulan data
dilakukan pada semua karyawan tanpa memperhatikan
segmen tersebut maka akan menghasilkan analisis yang
bias.

Permasalahan ini dinamakan dengan heterogenity yang
sangat berpengaruh terhadap hasil analisis dan kesimpulan.
Metode untuk menyelesaikan klasifikasi observasi dapat
menggunakan K-means cluster pada OLS regresi. Namun
untuk model yang menggunakan unobserved variables
(variabel tidak terukur) tidak mampu untuk menyelesaikan
masalah heterogenity tersebut



Isu Terkini Tentang
Teknik Analisis Data

1. Multi-Group Analysis

2. FIMIX PLS

2. FIMIX PLS

Ada 2 jenis heterogenity yaitu observed heterogenity
dan unobserved heterogenty. Observed heterogenity
didasarkan pada informasi yang telah diketahui
sebelumnya tentang jumlah segmen. Misal
berdasarkan demografik seperti jenis kelamin,
pendapatan dan umur. Jika segmen ini sudah
diketahui maka analisis menggunakan multi-group
analysis (MGA).

Sedangkan unobserved heterogenity tidak diketahui
informasi karakteristik mengenai banyaknya segmen,
sehingga pengelompokkan responden berdasarkan
performance dari model tersebut dan dinamakan
response-based classification.

Metode untuk unobserved heterogenity ini dapat
dilakukan dengan 2 aplikasi software yaitu Response
Base Unit Segmentation Partial Least Squares
(REBUS-PLS) dengan XLSTAT dan Finite Mixture
Partial Least Squares (FIMIX-PLS) dengan SmartPLS.
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Yuniarty, SE., M.MSI.

• Graduates from the Faculty of Economics, 
majoring in Management and Master in 
Information Systems Management at Binus 
University.

• Engaging lecturer with 5+ years of experience 
instructing college students at BINUS Online 
Learning, Bina Nusantara University. 

• Serving as Deputy Head of Business 
Management BINUS Online Learning.

• Passionate as a subject matter expert and 
researcher with expertise in marketing, e-
business, and entrepreneurship. 

• Seeking a role as an Assistant Professor to 
continue my passion for encouraging young 
minds. 

• Currently pursuing doctoral study in Doctor Of 
Research In Management Program.



Tahapan Penelitian
hypothetico-deductive method

1 Identify a broad problem area

2

Define the problem 
statement

3

Develop hypotheses

4

Determine measures

5

Data collection

6

Data analysis

7

Interpretation of data

1
Contoh: Penurunan penjualan, gangguan produksi yang sering terjadi, hasil akuntansi yang 

salah, investasi dengan hasil rendah, ketidaktertarikan karyawan dalam pekerjaan mereka, 

pergantian pelanggan

2 Penelitian ilmiah dimulai dengan maksud atau tujuan yang pasti. Mengumpulkan informasi awal

tentang faktor-faktor yang mungkin terkait dengan masalah akan membantu kita untuk

mempersempit area masalah yang luas dan untuk mendefinisikan pernyataan masalah.

3 Pada langkah ini, variabel diperiksa untuk memastikan kontribusi atau pengaruhnya dalam

menjelaskan mengapa masalah terjadi dan bagaimana hal itu dapat diselesaikan. Jaringan

asosiasi yang diidentifikasi di antara variabel-variabel kemudian secara teoritis dijalin, bersama

dengan pembenaran mengapa mereka dapat mempengaruhi masalah. Dari jaringan teori

asosiasi antara variabel, hipotesis atau dugaan tertentu dapat dihasilkan.

4 variabel dalam kerangka teoritis diukur untuk menguji hipotesis

5 Setelah menentukan cara mengukur variabel, data yang berkaitan dengan masing-masing 

variabel dalam hipotesis perlu diperoleh. Data ini kemudian menjadi dasar untuk analisis data.

6 Pada langkah analisis data, data yang dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk melihat

apakah hipotesis yang dihasilkan telah didukung.

7 Sekarang kita harus memutuskan apakah hipotesis kita didukung atau tidak dengan menafsirkan 

makna dari hasil analisis data.



Outline

Introduction

Latar belakang dan 
masalah/isu pokok atau
fenomena yang akan

diteliti. Mengapa
hal ini menarik untuk diteliti
atau dibahas. Bagaimana
peran penelitian ini untuk
memecahkan masalah

atau mendapatkan
pelajaran berharga dari

fenomena utuk
mengembangkan lebih

lanjut. Masalah atau
fenomena di dukung

dengan data 
yang relevan.

Theoretical 
Framework

Landasan teori berisi
penjelasan mengenai

variabel yang digunakan
di dalam

penelitian atau konsep, 
pendekatan dan 

pemikiran ilmiah atas
isu/pokok bahasan

penelitian, alur pemikiran
(Conceptual Framework). 
Hipotesis yang digunakan

harus dilandaskan dari
sebuah model riset.

Methodology

Berisi jenis penelitian, populasi, 
sample, jenis data, sumber data, 

metode pengumpulan data, 
instrumen pengukuran, skala

pengukuran, variabel, 
dimensi, indikator, unit analisis, 
metoda analisa data, uji data, 

cara mendapatkan dan 
menganalisis data untuk menguji

hipotesis (bila ada) serta
mendapatkan jawaban

penelitian, Software yang 
digunakan dan penjelasan
metode serta evaluasi yang 

dilakukan.

Discussion

Hasil dan Analisis Data 
Penelitian, proses analisis

data yang telah
dikumpulkan dan 

bagaimana
interpretasinya.

Implikasi Hasil Penelitian.
Menjabarkan dengan
detail implikasi hasil

penelitian untuk
perusahaan, baik secara
teoritis maupun praktis.

Conclusions

menjawab masalah atau
mengemukakan/meneka
nkan/mengembangkan

lebih jauh pentingnya
fenomena

dalam penelitin. implikasi
hasil rancangan, produk, 

sistem, model, strategi, 
kebijakan dan 
usulan untuk

pengembangan
selanjutnya, serta saran 
bagi pengguna yang 

akan
menggunakan hasil

rancangan.



Masalah Penelitian

Observasi Trend terkini

Fenomena

Survey awal Interview

Literature 
review



Identifikasi
Masalah

Rumusan
Masalah

1 2

MENDEFINISIKAN MASALAH

Dirumuskan dalam kalimat
tanya yang padat dan jelas. 
Memberikan petunjuk
tentang kemungkinan
pengumpulan data guna
menjawab pertanyaan
dalam rumusan tersebut

Mencari masalah yang 
relevan dan menarik untuk
diteliti
Kesenjangan antara apa
yang seharusnya dengan
apa yang ada pada 
kenyataan.



Literature 
review



https://www.scimagojr.com/ https://www.scopus.com/

Literature review

Contoh paper



Academic writing
is an important skill for us (students, lecturer, 
and researcher)

Good academic publication
should follow the format correctly, including 
the citation and bibliography format

There are standards to follow in 
academic writing, including 
citation style such as:

1. APA
2. Chicago manual of style
3. Harvard reference format
4. IEEE
5. IOP
6. Etc.

Reference Management



Reference Management

https://www.mendeley.com/guides/desktop https://www.mendeley.com/reference-
management/mendeley-desktop



Reference Management

Download Paper



Reference Management

Install the Citation Plug-in  - Ms Word

The Citation Tool Bar Appears in Word 
Automatically



Reference Management

Install the Citation Plug-in  - Web Importer
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• Visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di 
dunia, perlu disokong oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan 
kemampuan yang siap bersaing di tingkat internasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Terdapat tiga sasaran pengembangan, yaitu:

1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan
tinggi;

2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan

3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas



Kampus Merdeka yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi berupaya menjamin lembaga pendidikan
tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung
bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional.

➢ Jaminan kemudahan dan target yang lebih tajam juga diberikan kepada dosen sebagai sumber daya
utama di perguruan tinggi

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 memiliki tiga indikator utama.

Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa
mendapat pengalaman di luar kampus.

Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi
mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi
internasional.

Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan
mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar
internasional.



• Laporan Rencana Strategis (Renstra) BINUS Online Learning (BOL) 2035, 

• Salah satu tujuan strategis BOL 2021 -2035 adalah

• Global Recognition  yaitu:

• National Accreditation (2021-2024)

• International accreditation (Program Study 2025, BOL 2028) 



The Best Lecturer BINUS

Dosen Nasional Berprestasi

Dosen Berkualitas Dunia



Key Performance Indicator

Faculty Member Univ Bina Nusantara

IKADQ  adalah Perhitungan kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran yang diberikan Dosen berdasarkan kuesioner proses 
pembelajaran yang disebar kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.

Pengembangan Diri adalah pelatihan/pengembangan yang diikuti oleh Dosen sebagai Peserta melalui BINUS    Corporate 
Learning & Development (BCL&D) atau diluar BCL&D dengan tujuan mengembangkan potensi Dosen.

Publikasi adalah hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh Dosen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas 
Bina Nusantara. Penilaian publikasi ditentukan berdasarkan JJA/ Pendidikan yang dimiliki oleh Faculty Member.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan implementasi dari keilmuan yang sesuai dengan kompetensi Program 
Studi di dalam dunia nyata yang dilaksanakan oleh Dosen setiap semester.

Kegiatan Jurusan adalah kegiatan yang ditugaskan oleh jurusan kepada dosen yang terdiri dari Academic Advisory, Tutorial dan 
Other Activities.



• Komponen KPI FM



• Rata-Rata IKADQ semua jenjang
4,00 - 4,99.

IKADQ (30%)

Pengembangan

Diri (10%)

Publikasi (40%)

PkM (10%)

Aktivitas Jurusan

(10%)

• Penugasan salah satu kegiatan (Academic Advisory/Tutorial/Other 
Activities) oleh Jurusan

• 1 PkM sesuai bidang ilmu per semester.

• Score Publikasi ditentukan berdasarkan Jenjang Jabatan 
Akademik.

• Mengikuti lengkap 1 program 1 tahun.

Komponen KPI FM 
Unit Batas Akhir Kegiatan 

Terkait Ganjil Genap 

IKADQ   QMC 28 Februari 31 Juli 

Pengembangan Diri BCL&D 31 Desember 

Publikasi   RTTO 31 Desember 

PkM ComDev 
31 

Desember 30 Juni 

Aktivitas 
Jurusan 
* 

Academic 
Advisory SAC 31 Januari 30 Juni 

  
Tutorial 

Jurusan 31 Januari 30 Juni 

  
Other 
Activity Jurusan 31 Januari 30 Juni 

 

Catatan: FM wajib melaporkan kepada unit terkait setiap
kegiatan Pengembangan Diri/PkM/Publikasi yang 
diselenggarakan oleh pihak eksternal dengan melampirkan
bukti pendukung. (jika ada)

TIMELINE KPI FM

Target Pencapaian (Skor 4)



• VISI BINUS 2035 = 

• Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking melakukan penilaian perankingan berdasarkan
enam indikator, yaitu:

• Academic Reputation, 

• Employer Reputation, 

• Citations per paper and papers per Faculty, 

• Faculty/Student Ratio, 

• International Faculty Ratio, dan

• International Student Ratio.

➢ Simpulan : Dengan adanya kampus merdeka, maka siswa yang semakin
menuntut pengalaman belajar yang personal, tren peningkatan kapasitas
mengajar di Indonesia sangat menjanjikan.

Jika universitas di Indonesia sekarang dapat bekerja dengan industri dan mitra di
seluruh dunia untuk meningkatkan kolaborasi riset dan visibilitas global, maka
kemungkinan akan menaikkan peringkatnya di QS World University Rankings.



• Rata-Rata IKADQ semua jenjang 4,00 - 4,99.

• The best teaching minimal 4,50
Pengajaran (30%)

Pengembangan

Diri (10%)

Penelitian &Publikasi (40%)

PkM (10%)

Aktivitas Jurusan

(10%)

• Penugasan salah satu kegiatan (Academic Advisory/Tutorial/Other Activities) oleh Jurusan

• Melibatkan dosen utk kegiatan yang berkaitan dengan kompetisi (nasional, internasional); 
Pendampingan mahasiswa dalam kompetisi; Pembuatan materi; dll

• PkM sebanyak 4 x dalam satu tahun 
• PkM dengan kegiatan dari Comdev, Mandiri (Masyarakat binaan); Kerjasama (internasioanl, industry dan Lokal PT) 

• Penelitian dengan hibah kompetisi dari luar negeri.

• Penelitian dengan Kerjasama Univ Internasional; industry dan local

• Penelitian dengan hibah internasional BINUS, Terapan dan Mandiri

• Mengikuti seminar dan pelatihan, sertifikasi , baik dari BINUS dan dari luar




