
32 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Menurut Sekaran (2015) subyek penelitian adalah suatu anggota dari 

sampel, sebagaimana elemen adalah satu dari populasi. Dengan kata lain subyek 

penelitian dalam konteks manajemen sumber daya manusia adalah orang yang 

diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu pendapat atau fakta yang 

digali dilapangan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menentukan subyek 

penelitian berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini 

yaitu berdasarkan kepada fenomena yang terjadi di lapangan, oleh karena itu 

subyek yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. 

Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta yang berjumlah 55 karyawan. 

 

2. Obyek Penelitian 

Menurut Supranto (2000) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang 

dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Jadi obyek 

penelitian adalah variabel yang menjadi pusat pemikiran diadakannya suatu 

penelitian, adapun obyek penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Motivasi yang diberikan oleh pemimpin terhadap karyawan 

PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta. 

b. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawanPT.Cinemaxx cabang 

Lippo Plaza Yogyakarta. 

c. Organization Citizenship Behaviour karyawan PT.Cinemaxx cabang 

Lippo Plaza Yogyakarta. 

d. Kinerja karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta. 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal dan minat 

yang ingin peneliti investigasi untuk dijadikan sebagai sumber dalam 

memecahkan permasalahan yang diajukan (Sekaran, 2015). Adapun dalam 

penelitian ini, yang menjadi populasi adalah karyawan  PT. Cinemaxx cabang 

Lippo Plaza Yogyakarta yang berjumlah 55 karyawan. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi yang terdiri atas anggota yang dipilih dari suatu populasi 

(Sekaran, 2015) dengan kata lain sampel diambil sebagian dari populasi yang ada, 

tergantung dari kondisi populasi yang tersedia. Adapun dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik sampling menggunakan pendekatan Cohen (1992) 

dalam Haryono (2017), yang mempertimbangkan statistical power dan effect size 

ketika menentukan minimum ukuran sampel. Dengan cara menghitung jumlah 

maksmimal anak panah yang mengarah dalam suatu konstruk, dengan pedoman 

menentukan ukuran sampel model PLS-SEM pada tabel 3.1 Dibawah ini. 

Tabel 3. 1 Pedoman Menentukan Ukuran Sampel 

Max 

Panah 

Tingkat level signifikansi 

1 % 5% 10% 

Minimum R2 Minimum R2 Minimum R2 

0,10 0,25 0,50 0,75 0,10 0,25 0,50 0,75 0,10 0,20 0,50 0,75 

2 158 75 47 38 110 52 33 26 88 41 26 21 

3 176 84 53 42 124 59 38 30 100 48 30 25 

4 192 91 58 46 137 65 42 33 111 53 34 27 

5 205 98 62 50 147 70 45 36 120 58 37 30 

6 217 103 66 53 157 75 48 39 128 62 40 32 

7 228 109 69 56 166 80 51 41 136 66 42 35 

8 238 114 73 59 174 84 54 44 143 69 45 37 

9 247 119 76 62 181 88 57 46 150 73 47 39 

10 256 123 79 64 189 91 59 48 156 76 49 41 
Sumber : Cohen (1992) dalam Haryono (2017) 

Dalam penelitian ini memiliki 5 anak panah yang menuju suatu konstruk, 

dengan tingkat minimum R2 yang peneliti gunakan adalah 5% dengan minimal 

nilai R2 adalah 0,50. Oleh karena itu, jumlah minimal sampel yang diteliti adalah 

45 responden, dari populasi yang berjumlah 55 orang, maka peniliti memutuskan 

untuk menjadikan seluruh karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza 
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Yogyakarta yang berjumlah 55 orang, karena telah memenuhi jumlah minimal 

dalam sampel penelitian. 

C. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari data jawaban langsung 

dari responden, yang mana  data tersebut diperoleh dari karyawan PT.Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta. Sehingga data yang diperlukan adalah data 

primer atau data yang digali secara langsung melalui jawaban responden dalam 

kuisioner yang di ajukan. 

Menurut Sekaran (2015) data primer adalah data yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti sendiri dari lapangan atau narasumber yang bertujuan 

sebagai data untuk mengungkap variabel yang diajukan secara spesifik oleh 

peneliti. Data primer dapat berupa responden individu, kelompok fokus, dan panel 

yang secara khusus ditentukan oleh peneliti  yang berfungsi untuk menjaawab 

pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan deskriptif. Adapun 

teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data primer adalah dengan 

menggunakan kuisioner. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden. Adapun dalam penelitian ini, pertanyaan yang peneliti gunakan 

adalah pertanyaan kualitatif, sehingga untuk mengukur pertanyaan tersebut 

peneliti menggunakan teknik skala Likert. Skala Likert adalah seperangkat 

pertanyaan yang didisain untuk menelaah seberapa kuat subyek setuju atau tidak 

setuju dengan pernyataaan pada skala 5 titik (Sekaran, 2015), dengan susunan 

sebagai berikut: 
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1) SS : apabila karyawan tersebut sangat setuju terhadap pertanyaan yang 

diberikan 

2) S :  apabila karyawan tersebut setuju terhadap pertanyaan yang 

diberikan 

3) N : apabila responden tersebut netral terhadap pertanyaan yang 

diberikan 

4) TS : apabila karyawan tersebut tidak setuju terhadap pertanyaan yang 

diberikan 

5) STS : apabila karyawan tersebut sangat tidak setuju terhadap pertanyaan 

yang diberikan 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015), variabel penelitian adalah segala sesuatu  yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari  sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. 

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

a. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas atau independen secara teori adalah suatu faktor atau 

penyebab yang dapat mempengaruhi atau sebab timbulnya variabel 

dependen atau terikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

variabel bebas diantaranya adalah variabel Motivasi Intrinsik dan variabel 

Kepuasan Kerja. 

 

b. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan 

antara variabel independent dengan variabel dependen menjadi hubungan 

tidak langsung, variabel intervening merupakan variabel yang terletak 

diantara variabel independen dan variabel dependent, sehingga variabel 
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independent tidak langsung mempengaruhi atau menjelaskan variabel 

dependent. Adapun dalam penelitian ini menggunakan variabel intervening 

yaitu OCB (Organization Citizenship Behaviour). 

 

c. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau muncul karena variabel independen. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan variabel Kinerja Karyawan sebagai variabel dependen yang 

dipengaruhi oleh variabel independen yaitu variabel Motivasi, variabel 

Gaya Kepemimpinan, dan variabel Kompensasi.  

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

diukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. 

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Dimensi Ukuran 

Motivasi 

Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang muncul dan 

tumbuh serta berkembang 

dalam diri orang tersebut, yang 

kemudian mendorong untuk 

melakukan sesuatu yang 

bernilai dan berarti (Luthans, 

2011) 

• Achievement 

• Recognition 

• Work it Self 

• Responsibility 

• Advencement 

(Luthans, 2011) 

• Tingkat Achievement 

• Tingkat Recognition 

• Tingkat Work it Self  

• Tingkat 

Responsibilty 

• Tingkat 

Advencement 

Kepuasan 

Kerja 

Kepuasan kerja adalah hasil 

dari persepsi karyawan 

mengenai seberapa baik 

pekerjaan mereka memberikan 

hal yang dinilai  penting. 

(Luthans, 2011) 

• Pekerjaan itu sendiri 

• Gaji 

• Promosi 

• Pengawasan 

• Rekan kerja 

 (Luthans, 2011) 

• Tingkat Pekerjaan itu 

sendiri 

• Tingkat  Gaji 

• Tingkat Promosi 

• Tingkat Pengawasan 

• Tingkat Rekan kerja 

 

OCB OCB adalah perilaku yang 

dipilih secara bebas oleh 

individu dimana perilaku 

tersebut tidak secara langsung 

• Altruism 

• Concientioussness 

• Sportmanship 

• Courtesy 

• Tingkat Altruism 

• Tingkat 

Concientiuosness 

• Tingkat 
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Variabel Definisi Operasional Dimensi Ukuran 

atau eksplisit diakui oleh sistem 

imbalan formal dan agregat 

meningkatkan fungsi organisasi  

Menurut (Organ et al, 2006) 

• Civic Virtue 

(Organ et al, 2006) 

Sportmanship 

• Tingkat Courtesy 

• Tingkat Civic Virtue 

 

Kinerja Mendefinisikan bahwa kinerja 

adalah suatu hasil yang dicapai 

oleh karyawan dalam 

pekerjaannya menurut kritetia 

tertentu yang berlaku untuk 

disuatu pekerjaan. 

(Robbins dan Judge 2017) 

• Kualitas  

• Kuantitas 

• Ketepatan waktu 

• Efektifitas  

• Kemandirian 

 

(Robbins dan Judge 

2017)  

• Tingkat kualitas 

• Tingkat kuantitas 

• Tingkat ketepatan 

waktu 

• Tingkat efektivitas 

• Tingkat kemandirian 

Sumber : Jurnal dan Buku Penelitian 

E. Uji Kualitas Instrumen 

Uji kualitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai atau 

mengetahui apakah suatu instrumen dapat dikatakan valid dan reliabel. Dalam uji 

kualitas instrumen, terdapat uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah 

pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat digunakan dan mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Pada dasarnya uji validitas bertujuan untuk 

memberikan informasi apakah suatu item pertanyaan sudah sesuai dengan 

variabel yang sedang diukur. Kemudian uji reliabilitas yang bertujuan untuk 

menujukkan sejauh mana konsistensi dan stabilitas dari alat ukur yang digunakan 

sehingga memberikan hasil yang relatif konsisten jika pengukuran tersebut 

diulangi. 

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner 

tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut (Ghozali, 2014). Pengujian validitas dapat melalui beberapa metode 

berdasarkan dari jumlah responden yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan menggunakan program PLS (Partial Least Square), 
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dikarenakan PLS dapat diterapkan dengan jumlah sampel yang tidak besar, 

sehingga pengujian validitas diuji dengan menggunakan metode Convergent 

Validity, discriminant validity, dan average variance extracted (AVE) 

(Haryono, 2017). 

a. Convergent Validity  

Convergent validity mengukur besarnya korelasi antara konstruk 

dengan variable laten. Dalam evaluasi convergent validity dari 

pemeriksasan individual item reliability, dapat dilihat dari standardized 

loading factor. Standardized loading factor menggambarkan besarnya 

korelasi antar setiap item pengukuran dengan konstruknya. Korelasi dapat 

dikatakan valid apabila nilai loading factor > 0,7 (Haryono, 2017). 

 

b. Discriminant validity. 

Evaluasi selanjutnya adalah dengan melihat dan membandingkan 

antara discrimant validity dan square root of average variance extracted 

(AVE). Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading 

dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan setiap indikatornya lebih 

besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten 

memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. 

Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 (Haryono, 2017). 

Berikut adalah rumus untuk menghitung nilai AVE. 

𝐴𝑉𝐸 =
Σλ𝑖2

Σλ𝑖2 + Σλ𝑖 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖)
 

Dengan keterangan: 

λi = faktor loading  

var (εi) = 1-λ2
i 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah analisa untuk mengukur suatu variabel dalam 

kuisioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuisioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
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pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2014). 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat hasil dari Cronbach Alpha dan 

Composite Reliability (pc) (Haryono, 2017). Adapun dalam penelitian ini, 

peneliti melihat hasil dari Composite Reliability dalam menentukan suatu 

variabel dikatakan handal atau tidak.  

Menurut Haryono (2017) suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai 

Composite Reliability > 0,7 dan nilai cronbach alpha > 0,7. Dengan 

menggunakan output yang dihasilkan oleh PLS, maka Composite Reliability  

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Dimana : 

λi   = Component loading ke indikator 

Var (ɛt) = 1-λ2
i 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan pendekatan Partial 

Least Square (PLS). PLS adalah model dari persamaan Structural Equation 

Model (SEM) yang berbasis dalam komponen atau varian. Dengan kata lain 

kovarian umumnya menguji tentang kausalitas/teori sedangkan varian lebih 

bersifat predictive model.  

Penggunaan PLS sebagai teknik analisis dalam penelitian ini, dikarenakan 

PLS merupakan metode yang lebih soft model dan powerfull (Ghozali, 2014), 

dikarenakan tidak mendasarkan pada asumsi data harus dengan skala pengukuran, 

distribusi data dan jumlah sampel tertentu yang berarti jumlah sampel yang 

digunakan dapat dibawah 100 sampel. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

antarkonstruk (motivasi intrinsik, kepuasan kerja, OCB dan kinerja) serta untuk 

memahami pengertian ketiga konstruk tersebut. Dan juga karena dibutuhkan 
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dalam penelitian ini, serta mode pengukuran bersifat struktural maka penelitian ini 

menggunakan PLS. Adapun metode analisa yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau general (Sugiyono, 2015). Data deskriptif yang 

meggambarkan keadaan atau kondisi perlu untuk diperhatikan sebagai 

informasi tambahan untuk memahami hasil penelitian yang diperoleh 

berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden atas item item yang 

terdapat dalam kuisioner.. Adapun dalam penelitian ini statistik deskriptif 

yang diharapkan adalah berupa penyiapan data dalam bentuk median, mean, 

standar deviasi, nilai minimal dan maksimal, perhitungan prosentase dan lain 

lain (Sugiyono, 2015). 

 

2. Analisis statistik interferensial 

Statistik interferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang ada 

(Sugiyono, 2015). Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka 

dalam penelitian ini analisis data interferensial diukur dengan menggunakan 

software smartPLS mulai dari pengukuran model (Outer model), struktur 

model (Inner model), dan pengujian hipotesis (Ghozali, 2014). 

Menurut Ghozali (2014), tujuan menggunakan PLS adalah membantu 

peneliti untuk tujuan prediksi, yang memiliki model formal mendefinisikan 

variabel laten adalah linier agregat dari indikator-indikatornya. PLS 



41 

 

 

 

menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan 

suatu estimasi. Tahap pertama, analisis outer model yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan 

pengukuran (valid dan reliabel), tahap kedua, analisis  inner model yang 

dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun robust 

dan akurat, dan tahap ketiga adalah pengujian hipotesa yang dilakukan dengna 

melihat nilai probabilitasnya dan t statistiknya. 

 

 

 

a. Merancang model pengukuran (Outer Model) 

Analisa Outer Model bertujuan untuk menspesifikasi hubungan antar 

variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa 

outer model mendifinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan 

dengan variabel latennya, beberapa pengujian yang dilakukan pada Outer 

Model adalah: 

1) Convergent Validity  

Nilai Convergent Validity adalah nilai loading factor yang muncul 

setelah dilakukan analisa variabel laten dengan indikator-indikatornya 

menggunakan SmartPLS. Menurut  Haryono (2017) nilai loading 

factor yang direkomendasikan adalah >0,7. 

2) Discriminant Validity 

Discriminant Validity bertujuan untuk melihat konstruk laten 

memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya, dengan 

cara membandingkan nilai Discriminant Validity dan square root of 

average extracted (AVE). Jika nilai AVE lebih tinggi daripada nilai 

Analisa Outer 

Model 

Analisa Inner 

Model 

Pengujian 

Hipotesis 

Gambar 3. 1  Alur Pengujian Menggunakan SmartPLS 
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korelasi di antara konstruk maka Discriminant Validity yang  baik 

tercapai. Menurut Haryono (2017) nilai AVE yang direkomendasikan 

adalah >0,5. 

3) Composite Reliability 

Analisa Composite Reliability bertujuan untuk mengetahui 

reliabilitas dari suatu konstruk. Menurut Haryono (2017) suatu 

konstruk dikatakan reliabel apabila nilainya di atas 0,7. 

4) Cronbach Alpha 

Uji reliabilitas dalam suatu konstruk dapat diperkuat dengan 

melihat nilai Cronbach Alpha , dan dikatakan cukup apabila nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7 untuk semua konstruk (Haryono, 

2017). 

 

b. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Tujuan dari dilakukan merancang model struktural atau Inner model 

adalah untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap 

variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substansif. Model 

struktural dapat dievaluasi dengan tiga cara, yaitu dengan melihat nilai R-Square 

(R2), Predictive Relevance (Q2), dan Goodness Of Fit (GoF). 

1) R-Square 

R-Square digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten 

independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai 

pengaruh yang substantif (Ghozali,2014), interpretasinya sama dengan 

interpretasi pada regresi. 
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2) Q-Square Predictive Relevance 

Q-Square Predictive Relevance digunakan untuk mengukur seberapa 

baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 

parameternya, dalam artian predictive relevance bertujuan untuk 

memvalidasi dari model yang dikehendaki (Haryono, 2017). Kriteria 

penilaian predictive relevance adalah apabila nilai Q-Square lebih besar 

dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive 

relevance, sedangkan nilai Q-Square dibawah 0 (nol) menunjukkan 

bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Untuk mencari nilai 

predictive relevance dalam SmartPLS v.3 adalah dengan menggunakan 

analisis blindfolding. 

 

3) Goodness of Fit (GoF) 

Tujuan dari dilakukannya evaluasi GoF adalah untuk menilai apakah 

data yang akan diolah memenuhi asumsi model persamaan struktural 

(Ghozali 2014). Evaluasi GoF juga bertujuan untuk memvalidasi model 

struktural secara keseluruhan (Haryono, 2017) GoF index ini merupkan 

ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan 

antara model pengukuran (Outer Model) dan model structural (Inner 

model). 

Untuk mencari nilai GoF dilakukan secara manual menggunakan 

rumus yang digagas oleh Tenenhaus (2004). 

𝐺𝑜𝐹 =  √𝐴𝑉𝐸 𝑥 𝑅2 

Nilai GoF terbentang antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai : 0,1 

(GoF kecil), 0,25 (GoF moderat), dan 0,36 (GoF besar).  
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c. Uji Hipotesis (Bootstraping) 

Menurut pendapat Hasan (2004), pengujian hipotesis adalah suatu 

prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima 

atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis merupakan bagian penting dalam 

suatu penelitian, karena dengan adanya hipotesis, penelitian menjadi lebih 

terarah. Hipotesis juga dapat dijadikan sebagai petunjuk ke arah penyelidikan 

lebih lanjut. Oleh karena itu hipotesis perlu diuji kebenarannya melalui uji 

statistik. Pengujian hipotesis dalam PLS maka dapat menggunakan metode 

bootstraping.  

Pengujian bootstrap dimaksudkan untuk meminimalkan masalah 

ketidaknormalan dari suatu penelitian. Tingkat kepercayaan yang 

dipergunakan adalah 95% dengan tingkat ketidak akuratan (α) sebesar 5% dan 

menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,96. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan nilai t-tabel dan t-stastistik dengan karakteristik hipotesis 

diterima apabila t-statistik > t-tabel atau dapat pula dengan membandingkan p-

value dengan nilai α yang dipergunakan. Pengujian hipotesis yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan software Smart PLS.  

Untuk menguji pengaruh mediasi dalam suatu konstruk dapat dengan 

melihat nilai indirect effect dari SmartPLS v.3. Suatu konstruk dikatakan 

signifikan dan diterima apabila nilai t-statistik > t-tabel atau dapat nilai 

p<0,05. 

  


