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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Citra Perdana 

Kendedes. Yang beralamatkan di Jl. Bunga Merak No.02, Jatimulyo, 

Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur (65141). 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan 

hubungan antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) 

menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survey seperti pendapat 

Sugiono (2015:12) bahwa metode survey adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, 

tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara, dan 

sebagainya. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah 

penenentu sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat 

diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

untuk meneliti, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau dengan cara 
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mengembangkan pengukuran dengan yang lebih baik. Dalam penelitian ini 

adapun variabel bebas, variabel terikat dan variabel intervening sebagai 

berikut : 

1. Variabel Bebas (X) 

a. Budaya Organisasi  

Budaya Organisasi adalah berbagai karakteristik dalam 

bekerja yang seharusnya dianut oleh seluruh karyawan PT. Citra 

Perdana Kendedes. Budaya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Inovasi dan pengambilan resiko (X.1.1) : Nilai tentang gagasan 

baru yang dikembangkan oleh setiap karyawan dan keberanian 

mempertanggung jawabkan setiap dampak pengambilan 

keputusan yang diambil oleh karyawan PT. Citra Perdana 

Kendedes. 

2) Memperhatikan detail (X.1.2) : Ketelitian dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk seluruh 

karyawan PT. Citra Perdana Kendedes. 

3) Orientasi pada hasil (X.1.3) : Nilai fokus pada perolehan hasil 

kerja tanpa melihat proses dari hasil kerja karyawan PT. Citra 

Perdana Kendedes. 

4) Orientasi pada orang (X.1.4) : Pandangan manajemen pada 

pencapaian hasil kerja setiap karyawan PT. Citra Perdana 

Kendedes. 
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5) Orientasi pada tim (X.1.5) : Nilai keaktifan dalam bekerja 

sama antar karyawan PT. Citra Perdana Kededes.  

6) Keagresifan (X.1.6) : Nilai kompetitif dalam menjalankan 

tugas yang diberikan pada seluruh karyawan PT. Citra Perdana 

Kendedes. 

7) Stabilitas (X.1.7) : Keseimbangan dalam mengajukan 

pandangan baru tanpa mengubah keadaan PT. Citra Perdana 

Kendedes. 

2. Variabel Terikat (Y) 

a. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah sebuah hasil pencapaian driver PT. Citra Perdana 

Kendedes yang mencapai sebuah keberhasilan, dimana pencapaian itu 

berupa angka dan pelayanan dalam melaksanakan tugas serta tanggung 

jawab yang diberikan perusahaan kepadanya. Indikator dari kinerja 

sebagai berikut : 

1) Kuantitas (Y.1.1) : Hasil kerja  driver PT.Citra Perdana Kendedes 

yang berupa pencapaian target setoran yang harus di raihsesuai 

dengan ketetapan organisasi. 

2) Kualitas (Y.1.2) : Hasil kerja driver PT. Citra Perdana Kendedes 

berupapelayanan yang baik pada seluruh customer. 
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3. Variabel intervening 

a. Komitmen Organisasi (Z) 

Komitmen organisasi adalah sebuah pengekspresian dari dimensi, 

yang merupakan keiginan bertahan di perusahaan yang ditunjukkan 

oleh driver PT. Citra Perdana Kendedes sebagai bentuk kontribusi 

mereka terhadap perusahaan. Dimensi sebagai tolak ukur dari 

komitmen organisasi yaitu sebagai berikut : 

1) Komitmen Afektif (Affective Commitmen) (Z.1.1) :  Karyawan PT. 

Citra Perdana Kendedes memiliki kepercayaan akan perusahaan 

sehingga merasa dianggapoleh perusahaan sebagai bentuk 

kenyamanan yang didapatkan dari bekerja di organisasi tersebut. 

2) Komitmen Berkelanjutan (Countinuance Commitment) (Z.1.2) : 

Karyawan PT. Citra Perdana Kendedes bertahan dikarenakan 

pemberian kerja dengan upah yang didapat setimpal atau setara, 

sehingga menyebabkan mereka membutuhkannya. 

3) Komitmen Normatif (Normative Commitment) (Z.1.3) :Karyawan 

pada PT.Citra Perdana Kendedes bertahan  pada suatu pekerjaan 

tersebut karena rasa tanggung jawab yang harus diselesaikan dan 

dilakukan sebagai bentuk kewajiban dalam sebuah organisasi.  
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C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan antar variabel 

dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan metode 

statistik melalui pengujian hipotesis. 

b. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari 

sumber asli atau pihak pertama. Data primer dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian, data ini 

dapat berupa pendapat subjek riset dari pimpinan dan karyawan 

pada PT. Citra Perdana Kendedes. Data pada penelitian ini 

berkaitan dengan budaya organisasi, komitmen organisasi dan 

kinerja organisasi pada PT. Citra Perdana Kendedes. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari hasil penelitian pihak lain atau penelitian 

terdahulu. Data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang 

diperoleh darihumas PT. Citra Perdana Kendedes yang berupa 

ringkasan latar belakang perusahaan, profil perusahaan, data 

orderan atau data target tahun 2018, data rangkaian kegiatan serta 

data lain tentang PT. Citra Perdana Kendedes.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik pengumpulan data primer, dapat dilakukan dengan cara 

menyebarkan angket atau kuesioner kepada karyawan PT. Citra 

Perdana Kendedes. 

b. Teknik pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan cara 

dokumentasi dari pihak terkait yang meliputi data jumlah setoran 

kendaraan jenis innova di PT. Citra Perdana Kendedes dan data 

akumulasi jumlah keluhan customer terhadap driver. 

E. Populasi Dan Sampling 

a. Populasi 

Menurut Sugiono (2006:55), populasi adalah wilayah generalis 

yang terdiri atas objek atau subjekyang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah 

karyawan PT. Citra Perdana Kendedespada bagian driverdengan 

kriteria maksimal 2 tahun masa kerja yang berjumlah 340 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiono (2008:116) sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang di 

ambil penelitian ini sebanyak 77 orang, dihitung dengan penentuan 

sample dengan rumus slovin.  

Dalam menentukan sample menggunakan rumus Slovin. Teknik 

Slovin menurut Sugiyono (2011 : 87) untuk menarik sample dengan 
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jumlah yang representative agar hasil dapat digeneralisasikan dan 

perhitungan tidak memerlukan tabel jumlah sampel.  

Dengan rumus Slovin sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Keterangan : 

n = Ukuran sample/jumlah responden 

N = Ukuran populasi 

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan 

Dengan nilai e = 0,10 yang berarti tingkat kesalahan sebesar 10%. 

Dengan hitungan sebagai berikut : 

𝑛 =
340

1 + 340(0,10)2
 

=
340

1 + 340(0,01)
 

=  
340

1 + 3,4
 

=  
340

4,4
 

= 77,272  = 77 

Sehingga dengan perhitungan rumus di atas dapat ditemukan 

jumlah sample sebanyak 77 reponden. Dengan menggunakan Teknik 

Simple Random Sampling, simple random sampling adalah cara 

pengambilan  sampel dari populasi  dengan menggunakan acak tanpa  
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memperhatika tingkatan  dalam anggota populasi tersebut,dilakukan  

apabila jumlah populasi  sejenis (Akdon, 2017) 

F. Teknik Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini untuk memudahkan pengolahan serta ukuran 

data, jawaban dari responden diberikan skor atau nilai. Dalam penelitian 

ini pengukuran skor atau nilai menggunakan Skala Likert. Menurut 

Sugiyono (2018:93) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala Likert menguraikan variabel yang akan diukur 

menjadi indikator variabel, yang nantinya indikator tersebut akan 

dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun pertanyaan atau 

pernyataan. Pertanyaan pada kuesioner memiliki lima alternatif jawaban, 

sehingga responden  akan dapat memilih hanya pada alternatif tersebut. 

Lima alternatif jawaban tersebut yakni: 

a. SS : (Sangat Setuju) diberi skor 5 

b. S : (Setuju) diberi skor 4 

c. C : (Cukup) diberi skor 3 

d. TS : (Tidak Setuju) diberi skor 2 

e. STS : (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 
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Tabel 3.1 Tabulasi Pengukuran Variabel 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

   Sumber : Sugiyono (2018: 94) 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk , mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Alat ukur yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah. Untuk menghitung validitas alat ukur 

digunakan rumus Pearson Product Moment seperti dibawah ini:  

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2} − {𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan: 

rxy : koefesien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑xy : jumlah perkalian antara variabel X dan variabel Y 

∑x2 : jumlah dari kuadrat nilai X 

∑y2 : jumlah dari kuadrat nilai Y 

n : jumlah sampel 
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Untuk mengetahu skor masing-masing item pertanyaan valid atau 

tidak dapat dilihat sebagai berikut:  

1) Apabila rhitung > rtabel, maka item dalam angket berkorelasi signifikan 

terhadap skor total artinya item angket dinyatakan valid. 

2) Apabila rhitung ≤ rtabel, maka item dalam angket berkorelasi signifikan 

terhadap skor total artinya item angket dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Realibilitas 

Realibilitas menunjukkan bahwa instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena 

instrumen sudah dikatakan baik (Suharsimi, 2006 : 178). Dalam 

penelitian ini suatu alat ukur tetap atau stabil, akan dapat di andalkan 

dan dapat diprediksi.Dalam peneilitian ini menggunakan alat ukur 

dengan teknik Cronbach’s Alpha yaitu instrumen dapat dikatakan 

handal jika memiliki koefisien atau alpha minimum 0,60 maupun 

lebih. 

Uji reliabilitas intrumen dilakukan dengan rumus alpha seperti 

dibawah ini:   

𝑎 = [
𝑘

(𝑘 − 1)
] [1 −

∑ 𝛿𝑏
2

𝛿𝑡
2 ] 

Keterangan: 

𝑎 : Koefisien reliabilitas 

𝑘 : Jumlah butiran pertanyaan 

𝛿2 : Variabel butiran pertanyaan 

Kuesioner dikatakan reliabel apabila hasil uji sttistik sebagai berikut :  
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1) Jika nilai Cronbach Alpha ≥0,60 maka instrumen dikatakan handal 

atau homogenitas item atau reliabel. 

2) Jika nilai Cronbach Alpha ≤ 0,60 maka instrumen dikatakan tidak 

handal atau tidak terdapat  homogenitas item atau tidak reliabel. 

H. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2012:147) uji normalitas bertujuan 

untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) 

dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. 

Untuk menguji normalitas residual digunakan uji statistik 

nonparametik Kolmogorov-Smirnov. Penelitian berdistribusi normal 

apabia memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig>0,05). 

2. Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2012:105), uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 

nol. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat 

dari Tolerance Value Variance Inflantion Factor (VIF). Atau dapat di 

lihat sebagai berikut: 
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a) Jika VIF > 10 atau jika tolerance value < 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas.  

b) Jika VIF < 10 atau jika tolerance value > 0,1 maka tidak terjadi 

multikolinearitas.  

3. Uji Heteroskedasitisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedasitisitas betujuan menguji 

terjadi atau tidaknya kesamaan varians dari residual satu 

pengamatanke pengamatan yang lain. Jika varian tetap maka disebut 

homoskedasitas dan jika berbeda maka terjadi problem 

heteroskedasitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedasitas atau 

tidak terjadi heteroskedasitisitas. 

Untuk mendeteksi adanya heteroskedasitisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji koefisien korelasi spearman’s rho yaitu 

mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Kriteria 

pengujian dengan menggunakan tingkat signifikan 0,005 atau 5% 

dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antar variabel independen dengan 

residualnya memberikan signifikan lebih dari 0,05, maka dapat 

dikatakan tidak terjadi problem heteroskedasitas. 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala  

Rentang skal merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala 

digunakan untuk mengukur bagaimana presepsi atau anggapan 
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karyawan tentang budaya organisasi, komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan pada PT. Citra Perdana Kendedes. Rentang skala 

merupakan data angka yang diperoleh kemudian diartikan sesuai 

dengan alternatif jawaban yang telah ada dari setiap pertanyaan. 

Rumus rentang skala (Umar, 2001:225) sebagai berikut : 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

 Keterangan : 

Rs = Rentang skala 

 n = Jumlah sample 

 m = Jumlah alternatif item 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh perhitungan 

rentang skala sebagai berikut: 

𝑅𝑠 =  
77(5 − 1)

5
 

= 
308

5
 

= 61,6  (62) 

Berdasarkan perhitungan rentang skala penelitian tiap kriteria 

diawali dengan menentukan rentang skor terendah dan tertinggu dengan 

mengalihkan jumlah sampel 77 dengan bobot paling rendah dan paling 
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tinggi, didapat rentang skala terendah 77 dan tertinggi 387. Seperti yang 

ditujukan pada tabel rentang skala berikut : 

Tabel 3.2 Rentang Skala dan Penilaian  Variabel 

Interval Budaya 

Organisasi 

Komitmen 

Organisasi 

Kinerja 

Karyawan 

77 - 138 Sangat Lemah Sangat Rendah Sangat Rendah 

139 - 200 Lemah Rendah Rendah 

201 - 262 Cukup Cukup Cukup 

263  -324 Kuat Tinggi Tinggi 

325 - 387 Sangat Kuat Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

   Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa: 

a) Untuk nilai rentang skala 77-138 menunjukkan nilai variabel budaya 

organisasi sangat lemah, komitmen organiasi dan kinerja karyawan 

sangat rendah. 

b) Untuk nilai rentang skala 139-200 menunjukkan nilai variabel 

budaya organisasi rendah, komitmen organiasi lemah dan kinerja 

karyawan rendah. 

c) Untuk nilai rentang skala 201-262 menunjukkan nilai variabel 

budaya organisasi, komitmen organiasi dan kinerja karyawan cukup. 

d) Untuk nilai rentang skala 263-324 menunjukkan nilai variabel 

budaya organisasi kuat, komitmen organiasi dan kinerja karyawan 

tinggi. 
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e) Untuk nilai rentang skala 325-387 menunjukkan nilai variabel 

budaya organisasi sangat kuat, komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan sangat tinggi. 

2. Analisi Jalur (path analysis) 

Analisi jalur atau path analysis merupakan analisis untuk menguji 

korelasi antar variabel (Ariyanto, 2005 : 74). Dalam analisis jalur 

memuat pembahasan tentang penerapan metode korelasi dengan 

hitungan semua jalur variabel yang diduga mempunyai korelasi. 

Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak 

langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Model yang 

digunakan dalam analisis jalur , sebagai berikut : 

a. Pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi 

 

 

Dirumuskan dalam persamaan Z= α + b1X+ ε 

Dengan keterangan persamaan: 

Z = Komitmen Organisasi 

b1= Koefisien Budaya Organisasi 

X = Budaya Organisasi 

ε = Eror 

b. Pengaruh Komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

 

Budaya Organisasi 

(X) 

Komitmen Organisasi 

(Z) 

Komitmen Organisasi 

(Z) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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Dirumuskan dalam persamaan Y = α + b2 Z + ε 

Dengan keterangan persamaan: 

Y = Kinerja Karyawan 

α  = Konstanta 

b2 =  Koefisien regresi Komitmen Organisasi 

Z = Komitmen Organisasi 

ε  = Eror 

c. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

 

 

Dirumuskan dalam persamaan Y= α + b X2 + ε 

Dengan keterangan persamaan: 

Y = Kinerja Karyawan 

α  = Konstanta 

b = Koefisien regresi Budaya Organisasi 

X2 = Budaya Organisasi 

ε  = Eror 

d. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan  melalui 

komitmen organisasi 

 

 

 

Budaya Organisasi 

(X) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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b1X1 b2Z 

 

 

 

 

 

Dirumuskan dalam persamaan Y = a +  b1X + b2Z + b3X.Z + ɛ 

Gambar 3.1 Diagram Analisis Jalur 

Dengan keterangan persamaan: 

Y= Kinerja Karyawan 

α  = Konstanta 

b1 =Koefisien regresi Budaya Organisasi 

b2 =Koefisien regresi Komitmen Organisasi 

b3 = Koefisien XZ 

X = Budaya Organisasi 

Z  = Komitmen Organisasi 

ε  =Eror 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual atau pengujian 

secara sendiri-sendiri. Menurut Ghozali (2016:97), uji ini 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah 

dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, dengan uji t dua arah. 

Budaya 

Organisasi (X) 

Komitmen 

Organisasi 

(Z) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

b X2 
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Pada akhirnya akan diambil kesimpulan H0 ditolak atau H0 diterima 

dari hipotesis yang telah dirumuskan. Dasar pengambilan keputusan 

uji t sebagai berikut : 

a. Apabila probabilitas < 0,05 atau t hitung > t tabel , maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, yang artinya variabel bebas yakni budaya 

organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel terikat yakni kinerja organisasi. 

b. Apabila probabilitas > 0,05 atau t hitung < t tabel maka H0 diterima 

dan Ha ditolak, artinya variabel bebas yakni budaya organisasi 

secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel terikat yakni kinerja karyawan. 

Berikut adalah gambar daerah penerimaan dan penolakan Uji t:

 

Gambar 3.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji t 

a) Hipotesis 1 : 

H0 : Budaya organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasi. 

Ha : Budaya organisasi berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 
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Dengan kriteria uji t sebagai berikut : 

- Jika nilai t hitung ≥  t tabel , maka (H0 ) ditolak dan (Ha) diterima 

- Jika nila t hitung <t tabel, maka (H0) diterima dan (Ha) ditolak 

b) Hipotesis 2 : 

H0 : Komitmen organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Ha : Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Dengan kriteria uji t sebagai berikut : 

- Jika nilai t hitung ≥ t tabel , maka (H0 ) ditolak dan (Ha) diterima. 

- Jika nila t hitung <t tabel, maka (H0) diterima dan (Ha) ditolak. 

c) Hipotesis 3 : 

H0 : Budaya organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Ha : Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Dengan kriteria uji t sebagai berikut : 

- Jika nilai t hitung ≥ t tabel , maka (H0 ) ditolak dan (Ha) diterima. 

- Jika nila t hitung <t tabel, maka (H0) diterima dan (Ha) ditolak. 

2. Uji Pengaruh Tidak Langsung 

Menurut Ghozali (2012) mengatakan bahwa pengujian hipotesis 

mediasi dapat dilakukan dengan dengan uji sobel (sobel test). Uji 

sobel ini dilakukan dengan menggunkan cara menguji suatu kekuatan 
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dari pengaruh tidak langsung yaitu X terhadap Y yang melalui Z, 

dimana dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑆𝑎𝑏 = √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

Dengan keterangan sebagai berikut : 

Sa = Standart eror X-Z 

Sb =standart eror Z-Y 

b = Koefisien regresi Z-Y 

a = Koefisien regresi X-Z 

 Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung secara parsial, 

maka dihitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:  

𝑡 =
𝑎𝑏

𝑆𝑎𝑏
 

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung lebih 

besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. 

a. Hipotesis 4 : 

H0 : Budaya organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui komitmen. 

Ha : Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui komitmen. 

Dengan kriteria uji Sobel sebagai berikut : 

- Jika nilai t hitung > t tabel , maka (H0 ) ditolak dan (Ha) diterima. 

- Jika nila t hitung < t tabel, maka (H0) diterima dan (Ha) ditolak.  


