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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian.Penelitian ini mengambil lokasi pada  kafe Vaporious 

Society Blitar dengan alamat Jl. Anjasmoro No. 30/Kav.4 Blitar. 

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian 

explanatory atau penelitian penejelasan. Menurut Hermawan (2009), 

“Explanatory research merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel-variabel melalui pengujuan hipotesis”. Metode 

explanatory research dapat dikatakan sebagai penelitian untuk menguji 

hipotesis antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah ruang lingkup atau besaran karakteristik dari 

seluruh objek yang diteliti. Menurut Widayat (2004), populasi 

merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk 

membuat beberpa kesimpulan dan generalisasi. Populasi dalam penelitian 

ini pada pelanggan atau konsumen yang membeli produk serta menikmati 

fasilitas lebih dari satu kali di “kafe Vaporious Society” Blitar. 
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2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh poipulasi tersebut (Sugiyono, 2013). Menurut Supranto (2001) jika 

jumlah populasi belum diketahui maka perlu diestimasi proporsi sampel 

dapat dihitung dengan rumus : 

  
 

 
 
    

   
   

Keterangan : 

n = Jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diketahui. 

Z = Angka yang menunjukan penyimpangan nilai varians dari mean. 

E = Kesalahan maksimal yang mungkin dialami. 

α = Tingkat kesalahan data yang mungkin dialami. 

 Bila tingkat kepercayaan 95% artinya peneliti meyakini kesalahan 

duga sampel hanya sebesar 5% (α = 5%) serta batas eror sebesar 10% 

yang berarti peneliti hanya mentolerir kesalahan responden dalam proses 

pencarian data tidak boleh melebihi jumlah 10% dari keseluruhan 

responden maka besarnya sampel minimum adalah : 

  
 

 
 
      

   
   

  
 

 
 
    

   
   

  
 

 
        

  = 96,04 

  = 96 responden 
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Jumlah sampel dari perhitungan diatas jika dibulatkan adalah 96 

responden.Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 100 responden pelanggan dari cafe Vaporious yang sudah 

melakukan pembelian lebih dari dua kali. 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan sampel menggunakan 

judgmental sampling atau purposive sampling yang merupakan teknik 

non probability sampling dimana dengan memilih orang-orang yang 

terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus dan 

dimiliki oleh sampel tersebut, sehingga dipandang mempunyai sangkut 

paut yang erat dengan ciri-ciri khusus sampel tersebut. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2009), variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentnang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.Berkaitan dengan penelitian 

ini, variabel yang digunakan terdiri dari : 

a. Variabel Independen 

 Variabel independen sering disebut variabel stimulus, 

predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai 

variabel bebas.Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
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dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

Experiential marketing (X). 

b. Variabel Dependen 

 Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat.Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Loyalitas pelanggan (Y). 

c. Variabel Mediasi 

 Variabel Intervening atau variabel mediasi adalah tipe 

variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-

variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi 

hubungan yang tidak langsung.Variabel intervening merupakan 

variabel yang terletak diantara variabel-variabel independen dengan 

variabel-variabel dependen, sehingga variabel independen tidak 

langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen.Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel intervening atau variabel 

mediasi adalah kepuasan pelanggan (Z). 

2. Definisi Operasional Variabel 

 Sugioyono (2012), definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan  dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat 

diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

untuk meneliti dan mengoprasikan konstrak, sehingga memungkinkan 
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bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan 

cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran dengan cara lain 

untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 

 Berikut ini definisi operasional variabel yang akan dipelajari 

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur dijelaskan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel  Definisi Operasional  Indikator   

1. Experiential 

marketing (X) 

Experiential 

Marketing adalah 

suatu konsep 

pemasaran yang 

bertujuan 

membentuk 

pelanggan yang 

loyal dengan cara 

menyentuh emosi 

pelanggan, dan 

menciptakan 

pengalaman-

pengalaman positif 

serta memberikan 

suatu  feeling yang 

positif terhadap jasa 

dan produk mereka 

(Kartajaya, 2005). 

 

Experiential 

marketing(X) 

Experiential Marketing 

adalah suatu bentuk 

konsep pemasaran yang 

dibuat perusahaan guna 

dapat menciptakan 

pengalaman positif dari 

pelanggan terhadap 

perusahaan 

1. Aneka liquid vape di 

kafe Vaporious 

Society  memiliki 

citarasa yang sesuai 

dengan selera saya. 

2.  Alunan musik yang 

diputar di kafe 

Vaporious Society 

membuat saya 

nyaman. 

3. Desain tempat 

(Layout) di kafe 

Vaporious Society 

terlihat menarik bagi 

saya. 

4. Kebersihan tempat 

menambah rasa 

kenyamanan berada 

di kafe Vaporious 

Society. 

5. Pelanggan percaya 

bahwa liquid vape  

yang tersedia di kafe 

Vaporious Society 

amanuntuk 

dikonsumsi. 

6. Harga sesuai dengan 

pelayanan yang 

diberikan oleh Kafe 

Vaporious Society. 
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No. Variabel  Definisi Operasional  Indikator   

7. Perlengkapan vape 

yang disediakan kafe 

Vaporious Society 

lengkap. 

8.  Adanya kontak 

langsung melalui 

komunikasi yang 

lancar antara pemilik, 

karyawan, dan 

pelanggan, pelanggan 

merasa diterima 

menjadi bagian dari 

kafe Vaporious 

Society. 

 

( Sumber : Wan-chi 

Yang, 2011 ) 

2.  Kepuasan 

Pelanggan (Z) 

Kepuasan adalah 

perasaan senang atau 

kecewa seseorang 

yang muncul setelah 

membandingkan 

kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang 

diharapkan (Kotler & 

Keller, 2007). 

Kepuasan Pelanggan 

(Z) 

Kepuasan adalah 

terciptanya perasaan 

senang atau kecewa 

setelah melakukan 

pembelian serta 

membandingkan antara 

harapan dengan 

kenyataan yang 

diterima pelanggan. 

1. Pelanggan memilih 

kafe Vaporious Society 

karena produk yang 

diberikan sesuai dengan 

harapan. 

2. Tempat parkir yang 

disedikan kafe 

Vaporious Society aman 

bagi pelanggan. 

3. Pelanggan akan 

memastikan Kafe 

Vaporious Society 

untuk menjadi pilihan 

utama dalam memenuhi 

kebutuhan Vape. 

( Sumber : Kantor 

Kementerian Ekonomi 

dan Perdagangan, 

2004) 

3. Loyalitas 

Pelanggan (Y) 

Loyalitasadalah 

seorang konsumen 

dikatakan setia atau 

loyal apabila 

konsumen 

menunjukan 

perilaku pembelian 

Loyalitas Pelanggan 

(Y) 

Loyalitas Pelanggan 

adalah suatu sikap 

dimana pelanggan setia 

terhadap suatu produk 

atau jasa yang 

ditawarkan oleh suatu 

perusahaan dan 

1. Pelanggan akan setia 

membeli produk pada 

kafe Vaporious Society. 

(Y1,1) 

2. Pelanggan tidak akan 

berpindah pada kafe 

lainnya bahkan saat kafe 

Vaporious Society 

menaikan harga 
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No. Variabel  Definisi Operasional  Indikator   

secara teratur atau 

terdapat suatu 

kondisi dimana 

mewajibkan 

konsumen membeli 

paling sedikit dua 

kali dalam selang 

waktu tertentu 

(Griffin, 2010). 

 

melakukan pembelian 

ulang lebih dari 2 kali 

terhadap perusahaan 

tersebut. 

produknya. (Y1,2). 

3. Pelanggan akan 

kembali untuk 

melakukan pembelian 

dimasa yang akan 

datang. (Y1,3). 

4. Pelanggan akan 

merekomendasikan kafe 

Vaporious Society 

kepada orang lain. 

(Y1,4). 

 ( Sumber: Chaudhuri 

and Holbrook , 2001) 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Kuantitatif. 

 Data Kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka 

atau bilangan.Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan 

secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan 

yang berlaku umum di dalam suatu parameter.Nilai data bisa berubah-

ubah atau bersifat variatif. Proses pengumpulan data kuantitatif tidak 

membutuhkan banyak waktu dan sangat mudah dilakukan. 

2. Sumber Data 

Menurut Widayat (2004) data adalah sejumlah informasi-informasi 

mengenai karakteristik dari suatu objek (orang atau benda) untuk 

keperluan penelitian.Sumber data dalam penelitian ini meggunakan data 

primer dan sekunder. 
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a. Data Primer  

 Menurut Hariwijaya dan Triton (2011) data primer adalah data 

yang diperoleh dari sumber data pertama baik dari individu seperti 

hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner.Data primer dari 

penelitian ini berasal dari kuesioner yang diisi oleh responden 

(pelanggan yang pernah berkunjung ke Vaporious Society Blitar). 

b. Data Sekunder 

 Menurut Hariwijaya dan Triton (2011) data sekunder adalah data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak 

lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel  ataupun dalam bentuk 

diagram-diagram. Data sekunder dalam penelitian ini berasal  dari 

pihak manajemen Vaporious Society mencakup penjualan bulan 

Januari, Februari, Maret Tahun 2018. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses antara pewawancaraan (interviewer) dengan 

yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung atau dapat juga 

diaktakan sebagai proses percakapan tatap muka (face to face) antara interviewer 

dengan interviewee dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu 

aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2005). 
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Proses wawancara yang dilakukan peneliti guna mengetahui jumlah 

pelanggan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian dimana tabel 

untuk jauh pelanggan yang loyal ini dugunakan untuk memperkuat latar 

belakang penelitian.  

2. Kuesioner  

Pengertian metode angket menurut Arikunto (2006) “Angket adalah 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang dia 

ketahui”.Sedangkan menurut Sugiyono (2008) “Angket atau kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab”. 

Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal 

memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. 

 

G. Teknik Pengukuran atau Penskalaan Data 

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan  skala likert dimana 

instrument penelitian menggunakan bentuk angket checklist atau kuesioner. 

Adapun sistem penelitian dalam skala likert adalah sebagai berikut : 

Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi 5, untuk jawaban Setuju (S) 

diberi skor 4, untuk jawaban Netral (N) diberi skor 3, untuk jawaban Tidak 

Setuju (TS) diberi skor 2, dan untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberi skor 1. 
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H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Pengujian digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesinoner 

yang akan digunakan dalam penelitian sehingga dapat diketahui sampai 

sejauh mana kuesioner dapat menjadi alat pengukur yang valid dan reliable 

dalam mengukur suatu gejala yang ada. Metode yang digunakan untuk 

menguji validitas pada penelitian ini adalah Pearson Correlation 

menggunakan program IBM SPSS Statistic 22 for windows software. 

a. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2008) Uji Validitas adalah suatu langkah 

pengujuan yang dilakukan terhadap isi atau content dari suatu 

instrument, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrument yang 

digunakan dalam suatu penelitian. Uji validitas ini bertujuan untuk 

mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner.Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan loyalitas konsumen pada kafe vaporious society. 

Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan 

korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel, jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka 

variabel tersebut valid sedangkan jika r hitung < r tabel, maka variabel 

tersebut tidak valid (Ghozali,2011). 
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b. Uji Reliabilitas  

 Menurut Sugiyono (2008) reliabilitas berkenaan dengan 

derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan 

positivistik kuantitatif, suatu data dikatakan reliabel apabila dua atau 

lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, 

atau peneliti sama dalam waktu berbedamenghasilkan data yang sama, 

atau sekolompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data 

yang tidak berbeda. Reliabilitas juga menunjukan pada suatu 

pengertian bahwa suatu alat ukur cukup dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data, karena alat tersebut sudah baik.Dalam 

penelitian ini digunakan teknik reliabilitas internal dengan rumus 

koefisien alpha. 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSSuntuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 (Ghozali,2005). 

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2006) yang 

membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut, jika 

alpha atau r hitung : 

1) 0,8-1,0 = Reliabilitas baik 

2) 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima secara moderat 

3) Kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 
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I. Teknik Analisis Data 

  Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus 

diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan.Tujuan Teknik analisis data adalah untuk 

menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang 

terkumpul. 

  Berdasarkan tujuan dari penilitian ini, maka teknik analisis data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai: 

1. Path Analysis (Analisis Jalur) 

Path analysis (analisis jalur) merupakan perluasan atau kepanjangan 

dari regresi berganda yang digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas 

(sebab-akibat) antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya, serta 

menguji besarnya sumbangan atau kontribusi masing-masing (Riduan dan 

Kuncoro 2012). Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan jalur mana 

yang paling tepat dan singkat suatu variabel eksogen menuju variabel 

endogen yang terkait. 

Manfaat dari pathanalysis adalah untuk penjelasan terhadap 

fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti, prediksi dengan 

path analisis ini bersifat prediksi kualitatif, faktor diterminan yaitu 

penentuan experiental marketing yang berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan, serta dapat menelusuri mekanisme pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Variabel intervening merupakan variabel antara 

atau mediating, fungsinya memediasi antara variabel independen dengan 
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variabel dependen.Untuk menguji pengaruh variabel intervening 

digunakan metode analisism jalur (path analysis). 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier 

berganda, atau analisis jalur untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun 

tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel 

teriakat (endogen).Pada dasar koefisien jalur adalah koefisien regresi yang 

distandartkan. Selanjutnya dalam analisis path yang digunakan adalah 

sebagai berikut, Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada 

koefisien regresi pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

Gambar 3.1 

Analisis Jalur 

 

 

β¹(x)   β²(z) 

 

 

  β (x) (z)  

 

Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan regresi 

yang menunjukan hubungan jalur antara variabel  

1. X = Experiential Marketing 

2. Z  = Kepuasan Pelanggan 

3. Y  = Loyalitas Pelanggan 

Kepuasan Pelanggan 

(Z) 

Experiential 

Marketing (X) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y) 
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Keterangan : 

β(X): Koefisien jalur variabel Experiential marketing (X) terhadap 

kepuasan pelanggan (Z), menggambarkan besarnya pengaruh 

langsung dari experiential marketing terhadap kepuasan 

pelanggan. 

β(Z): Koefisien jalur variabel experiential marketing (X) terhadap 

loyalitas pelanggan (Y) menggambarkan besarnya pengaruh 

langsung dari kepuasan terhadap loyalitas pelanggan. 

β(X)(Z):Koefisien jalur variabel kepuasan (Z) terhadap loyalitas 

pelanggan (Y) yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan (Z). 

Menghitung koefisien struktur regresi yang telah dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Z =  βₒ  + β (x) + ᵉ =>Mencari adanya pengaruh langsung atau tidak 

langsung antara Experiential Marketing ke Kepuasan Pelanggan 

2. Y =  βₒ  +  β (x) +  ᵉ =>Mencari adanya pengaruh langsung atau tidak 

langsung antara Experiential Marketing ke Loyalitas Pelanggan 

3. Y =  βₒ  + β (z) +  ᵉ =>Mencari adanya pengaruh langsung atau tidak 

langsung antara Kepuasan Pelanggan ke Loyalitas Pelanggan 

4. Y =  βₒ + β (x) + β (z) +  ᵉ =>Mencari pengaruh langsung atau tidak 

langsung pada Experiential Marketing ke Loyalitas Pelanggan 

melalui Kpeuasan Pelanggan 
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Keterangan : 

X = Experiential Marketing 

Z = Kepuasan Pelanggan 

Y = Loyalitas Pelanggan 

βₒ = Konstanta atau nilai tetap 

ᵉ = Eror 

β (X) = Koefisien regresi variabel (X) 

β (Z) = Koefisien regresi variabel (Z) 

 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.Uji terhadap nilai 

statistik t merupakan uji signifikan parameter individual.Nilai statistik t 

menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. 

H0 : β = 0 

Artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata atau signifikan secara 

parsial antara variabel experiential marketingdan kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

H1 = β ≠ 0 

Artinya bahwa ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel 

experiential marketing dan keputusan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan.Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan 

angka probabilitas signifikan (Ghozali, 2005). 
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a. Apabila angka probabilitas dari nilai> 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas dari nilai< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Metode Produk koefisien (Uji Sobel) 

Menurut Ghozali (2011), mengatakan bahwa suatu variabel disebut 

variabel intervening jika variabel tersebut mempengaruhi hubungan antara 

prediktor (independen) dan variabel kriterion (dependen). 

Metode produk koefiesien ini dikembangkan oleh Michael E. Sobel 

pada tahun 1982. Uji variabel mediasi pada metode ini dilakukan dengan 

menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) melalui variabel mediasi (M) atau dengan kata lain 

menguji signifikansi pengaruh tidak langsung. Perkalian antara pengaruh 

langsung variabel mediator terhadap variabel dependen (b) akan 

menghasilkan koefisien ab. Jadi koefisien ab = (c – c’). uji signifikansi 

pengaruh tidak langsung (ab) dilakukan berdasarkan rasio antara koefisien 

(ab) dengan standarterror nya yang akan menghasilkan nilai t-statistik. 

Nilai standart error dari koefisien ab dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

sab = √                   

Untuk menguji signifikan pengaruh tidak langsung maka kita perlu 

menghitung t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

   = t hitung pengaruh mediasi 

 ɑb = nilai koefisien (beta)  model pertama atau hasil pengaruh tidak 

langsung dari perhitungan dengan mengalikan besar pengaruh langsung 

dan koefisien tidak langsungnya 

saƅ = nilai koefisien (beta) model keduaatau hasil dari perhitungan 

standart eror dari koefisien indirect effect 

Untuk menghitung hasil  dari t hitung maka hal ini dibandingkan 

dengan nilai t table, jika t hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa terjadi pengaruh mediasi.  

 


