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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survey. Penelitian survey 

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar ataupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2011:7). 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Grab Indonesia Malang yang terletak dijalan La 

Sucipto nomor 59 Blimbing, Malang, Jawa Timur, 65125. Kawasan Malang 

Raya saja. 

 

1.3 Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tiga buah variabel yaitu, variabel dependen, variabel 

independen dan variabel intervening, dengan penjelasan sebagai berikut:  

1. Variabel Independen  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Di dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah insentif. 

2. Variabel Dependen  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Di dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah kinerja. 
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3. Variabel Intervening 

Menurut Tuckman (dalam Sugiono, 2007) variabel intervening adalah 

variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak 

langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Di dalam penelitian ini 

variabel interveningnya adalah kepuasan kerja. 

 

1.4 Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

1. Variabel  bebas (independent)  

Dalam penelitian ini variable bebas adalah Insentif. Menurut Harsono 

(2010:21) berpendapat : Insentif adalah “setiap sistem kompensasi 

dimana jumlah yang diberikan tergantung pada hasil yang dicapai, yang 

berarti menawarkan suatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil 

yang baik”. 

Indikator-indikator Insentif yaitu  sebagai berikut: 

a. Besarnya Insentif  

 Pada Grab Indonesia besarnya insentif dibagi menjadi 

beberapa poin apabila pengemudi berhasil mencapai poin yang 

ditentukan maka pengemudi akan memperoleh insentif sesuai poin 

yang di tentukan. 

b. Cara Pemberian Insentif  

 Pada Grab Indonesia cara pemberian insentif yaitu apabila 

pengemudi berhasil mencapai target poin yang telah ditentukan 
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maka insentif akan diberikan pada keesokan harinya setelah 

pengemudi telah mencapai target yang telah ditentukan perusahaan 

tergantung tingkatan poin yang dicapai oleh pengemudi. 

c. Syarat pemberian Insentif 

 Pada Grab Indonesia syarat yang telah ditetapkan yaitu 

apabila pengemudi telah mencapai poin sesuai tingkatan yang telah 

di tetapkan oleh perusahaan dan syarat selanjutnya yaitu apabila 

nilai pembatalan dari pengemudi maksimal sebesar 8,0 % , nilai 

penerimaan sebesar 85% , dan penilaian bintang pengemudi 

minimal 4,50. Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi maka 

insentif akan diberikan oleh perusahaan. 

2. Variabel terikat (dependent)   

 Dalam penelitian ini variabel terikat adalah Kinerja Karyawan. 

Menurut Bangun (2012:231)  menyatakan  bahwa  “Kinerja  adalah 

hasil  pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan  persyaratan-

persyaratan pekerjaan (job requirement). Suatu  pekerjaan  mempunyai  

persyaratan  tertentu  untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan 

yang disebut juga sebagai standar pekerjaan (job standard)”. 

Indikator-Indikator Kinerja : 

a. Kuantitas Kerja 

Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pengemudi Grab 

sesuai dengan tabel target poin yang telah ditentukan. 
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b. Kualitas Kerja 

Merupakan standar proses pelaksanaan kegiatan perusahaan 

kualitas pelayanan dari peforma pengemudi paling rendah 85% dan 

nilai penerimaan 85%, pembatalan 8,0%  

c. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 

Pemenuhan kesesuaian waktu yang dibutuhkan atau diharapkan 

dalam pelaksanaan kegiatan pada perusahaan Grab waktu yang 

diberikan kepada pengemudi untuk dapat mencapai insentif 

maksimal adalah 24 jam 

3. Variabel intervening  

Di dalam penelitian ini variabel intervening adalah  kepuasan  kerja. 

Menurut Luthans (2006) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah 

ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat 

memberikan manfaat bagi organisasi, yang berarti bahwa apa yang diperoleh 

dalam bekerja sudah memenuhi apa yang dianggap penting. 

Adapun indikator-indikator kepuasan kerja menurut Luthans (2006) 

antara lain: 

a. Kepuasan tentang pembayaran 

Yaitu sikap dan rasa puasan yang dirasakan oleh pengemudi Grab 

terhadap gaji / bonus yang diterima. 

b. Kepuasan tentang pekerjaan itu sendiri 

Yaitu sikap / perasaan pengemudi grab terhadap kondisi pekerjaan 

yang dilakukan apakah dapat dinikmati atau tidak oleh pengemudi 
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yang memberikan mereka peluang untuk menggunakan 

kemampuan mereka dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

c. Kepuasan tentang rekan kerja 

Yaitu sikap sesama pengemudi grab yang selalu menjaga sikap 

sportif dan persahabatan antar pengemudi agar timbul rasa nyaman 

agar menimbulkan kepuasanan kerja mereka. 

 

3.5 Populasi dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti dan dipelajari dan  kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011; 

117-118). Populasi yang  menjadi target penelitian adalah  pengemudi Grab 

Malang yang telah bekerja selama satu tahun. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiono, 2013:81). Metode Purposive sampling sesuai dengan 

penelitian ini karena peneliti dapat melakukan pengambilan sampel sesuai 

dengan kebutuhan peneliti, untuk pemilihan sampel harus memilih kriteria 

yang cocok dengan ketentuan penelitian. Menurut Roscoe (1975) dalam 

Widayat (2004) penentuan ukuran sampel sebaiknya berkisar antara 30 

sampai 500. Maka teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan rumus ferdinand (2006) sebagai berikut : 
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n = Jumlah indikator x (5 sampai 10) 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel 

Penelitian ini terdapat 9 indikator dan dipilih angka 6 sebagai angka 

pangkalinya, sehingga didapatkan hasil dari penghitungan sebagai berikut: 

n = 9 x 6 

n = 54 

Dari dasar tersebut peneliti mengambil sampel pada penelitian ini 

berjumlah 54 responden. Perhitungan ini digunakan untuk mempermudah 

dalam pengolahan data untuk mendapat hasil pengujian yang lebih baik. 

3.6 Analisis Data dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini menurut 

sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Kualitatif 

Merupakan data yang mempunyai bentuk uraian berupa kata-kata yang 

kemudian diolah dan di pelajari untuk menunjang kebutuhan dalam 

penelitian. Yang menjadi jenis data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah berupa sejarah, struktur organisasi, pada PT.Grab Indonesia. 

b. Kuantitatif 

Data yang berupa angka-angka yang bersumber dari laporan yang ada 

pada objek penelitian yang kemudian dapat diolah dan diambil 

kesimpulannya. Adapun data kualitatif yang diambil dari objek 
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penelitian ini adalah data kinerja pengemudi grab malang meliputi 

pencapaian jumlah targetpoin pengemudi. 

2. Sumber data 

Sumber data yang di perlukan pada penelitian ini, sesuai pada 

sumbernya dapat di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dengan cara wawancara dan pengamatan dari objek penelitian yaitu 

pada pengemudigrab malang mengenai ruang lingkup perusahaan 

tersebut, permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut khususnya 

informasi serta data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yang 

berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia dalam aspek 

kinerja karyawan. 

b. Sekunder 

Data sekunder adalah data data yang diperoleh dan dikumpulkan 

dari beberapa bacaan berupa file yang berisi keterangan berupa jumlah 

karyawan, struktur organisasi, lokasi penelitian penelitian yaitu 

PT.Grab Indonesia Malang. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner adalah teknik mengumpulkan data dengan cara menyebarkan 

daftar pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, 

dalam hal ini variabel yang akan diteliti adalah variabel insentif , 

Kepuasan Kerja dan kinerja karyawan dimana responden yaitu 
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Pengemudi Grab Malang diminta memilih pilihan jawaban yang 

dianggap paling sesuai. 

2. Interview adalah  teknik untuk mengumpulkan data dengan cara 

wawancara secara langsung dengan pihak pengemudi  mendapatkan 

keterangan dan penjelasan tentang data yang dibutuhkan sehubungan 

dengan masalah insentif dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan 

yang akan diteliti. 

3.8 Teknik Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini guna mempermudah pengolahan dan pengukuran data, 

jawaban dari responden diberi skor atau nilai. Pada penelitian ini pengukuran skor 

menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono (2015:165) Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala Likert menjabarkan variabel yang akan diukur menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Pertanyaan pada kuesioner memiliki 5 alternatif jawaban, sehingga responden hanya 

memilih dari alternatif tersebut. 

Lima alternatif jawaban tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Interprestasi Skor Jawaban 

Skor Keterangan Skor 

5 Sangat Setuju 

4 Setuju 

3 Netral 

2 Tidak Setuju 

1 Sangat Tidak Setuju 

Sumber : Sugiyono 2015 
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Tabel 3.2  Tabulasi Pengukuran Variabel 

Pilihan Jawaban Skor 

Variabel 

Insentif Kepuasan 

Kerja 

Kinerja  

Karyawan 

Sangat Setuju 5 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Setuju 4 Baik Tinggi Tinggi 

Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Buruk Rendah Rendah 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Buruk Sangat Rendah Sangat Rendah 

 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006:168) Validitas merupakan suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kebenaran suatu instrumen. Instrumen 

yang tepat berarti alat yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu tepat, dimana instrumen itu dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

ditunjukan dengan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur suatu 

data supaya tidak menyimpang dari gambaran variabel yang 

dimaksudkan agar tercapai kevalidannya.  

Menurut Sugiyono (2011:178), bila korelasi tiap faktor positif dan 

besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construc yang kuat 

atau valid. Menurut Arikunto (2006:170)  rumus untuk menguji validitas 

angket adalah: 

rxy =
n∑XY − (∑X)(∑Y)

√{n∑X2 − (N∑Y)2}{+N∑Y2 − (∑Y)2
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Dimana: 

rxy  = Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

X   = Skor item 

Y   = Skor total 

N   = Sampel (Responden) 

Adapun  kriteria pengujian validitas adalah jika koefisien korelasi rxy 

lebih besar dari rtabel product moment pada taraf α = 0.05 berarti item 

dinyatakan valid. 

Arikunto (2006:169)  menyatakan itu valid atau  tidaknya suatu item 

instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi 

product moment  pearson  dengan  level signifikasi 5% dengan nilai 

kritisnya adalah sebagai berikut:   

a. Jika rhitung>rtabel dan bernilai positif, maka variabel penelitian 

tersebut valid. 

b. Jika rhitung<rtabel, maka variabel penelitian tersebut tidak valid. 

c. Jika rhitung>rtabel tetapi bertanda negativ, maka Ho akan tetap 

ditolak H1 diterima. 

2. Uji Reliabilitas 

Alat ukur apabila  telah dinyatakan valid, selanjutnya reabilitas alat 

ukur tersebut diuji. Menurut Arikunto (2006:178) reliabilitas adalah 

suatu instrumen dapat dipercaya  untuk  dipergunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 
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Pada penelitian ini pengujian  reliabilitas dilakukan secara internal, 

di mana reliabilitas instrument dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu. 

Untuk mencari reliabilitas instrument menggunakan rumus Alpha(α), 

karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk kuisioner (angket) yang 

skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji reabilitas menggunakan 

item total, di mana untuk mencari reabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 dan 0. Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih dari 

0,6 atau mendekati 1 berarti item dinyatakan reliabel. Pengujian 

reliabilitas dengan teknik alpha dilakukan untuk jenis data interval atau 

essay, rumusnya adalah : 

    rn =( 
k

k−1
) ( 1- 

∑α
b2

α12
 ) 

Keterangan : 

rn = Reliabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

∑ab2 = Jumlah varians butir 

a12 = Varians total 

3. 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 
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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. Dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan Variate 

Inflation Factor (VIF), nilai toleransi yang besarannya di atas 0,1 dan 

nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas pada variabel independennya. 

3) Uji Heteroskedasitisitas 

Menurut Ghozali (2012:139) uji heteroskedasitisitas adalah varian 

tidak homogen. Model regresi yang baik adalah yang memenuhi 

syarat homokesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model 

dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika probabilitas lebih 

besar dari taraf signifikansi 5%. 
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3.10  Alat Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan bagian penting 

setelah mengumpulkan data dari responden. Untuk menjawab perumusan masalah 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut : 

a. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala 

digunakan untuk mengukur bagaimana persepsi atau anggapan karyawan 

tentang insentif, kinerja dan kepuasan kerja pada pengemudi Grab di 

Kota Malang Raya. Rentang skala merupakan data angka yang diperoleh 

yang kemudian diartikan sesuai dengan alternatif jawaban yang telah ada 

sebelumnya dan setiap pernyataan. Rumus rentang skala seperti (Umar, 

2001:225), dibawah ini:  

 

Keterangan:  

Rs = Rentang skala  

n = Jumlah sampel  

m = Jumlah alternative jawaban  

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh perhitungan rentang 

skala sebagai berikut: 

Rs = 
54(5−1)

5
 

= 
216

5
 = 43 
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Berdasarkan perhitungan rentang skala yang diperoleh sebesar 43 

dengan demikian penentuan skala penelitian tiap kriteria diawali dengan 

menentukan rentang skor terendah dan tertinggi dengan mengalihkan 

jumlah sampel 54 dengan bobot paling rendah dan paling tinggi, didapat 

rentang terendah 54 dan rentang tertinggi 270. Seperti yang ditujukan 

pada table rentang skala dibawah ini : 

 

 

Tabel 3.3 Rentang Skala 

Interval Insentif Kepuasan 

Kerja 

Kinerja 

54 – 96 Sangat Buruk Sangat Rendah Sangat Rendah 

97 – 139 Buruk Rendah Rendah 

140 – 182 Cukup Cukup Cukup 

183 – 225 Baik Tinggi Tinggi 

226 – 268 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

Sumber: Data diolah 2019 

b. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan path analysis untuk 

melakukan analisis. Ghozali (2012) mengatakan bahwa analisis jalur 

(path analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. 

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, yaitu : 

1) Pengaruh Insentif terhadap Kepuasan kerja 

 
Kepuasan Kerja 

 (Z) 

Insentif 
(X) 
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Dirumuskan dalam persamaan Z = βzxX 

2) Pengaruh Insentif terhadap Kinerja 

  

 

Dirumuskan dalam persamaan Y = βyxX 

3) Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

 

 

Dirumuskan dalam persamaan Y = βyzZ 

4) Pengaruh Insentif terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja 

 

 

 

 

 

Dirumuskan dalam persamaan Y = βyxX + βyzZ + βzxX.βyzZ 

Keterangan: β = Koefisien Regresi 

3.11 Uji Hipotesis  

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara 

variabel-variabel. 

Ho1 = Tidak ada pengaruh signifikan insentif terhadap kinerja karyawan. 

Ha1 = Adanya pengaruh signifikan insentif terhadap kinerja karyawan. 

Ho2 = Tidak ada pengaruh positif dan signifikan insentif terhadap kepuasan 

karyawan. 

βzx βy

z 

Insentif 

 (X) 

Kepuasan Kerja 

(Z) 

Kinerja 

 (Y) 

β yx 

Kinerja  

 (Y) 

Insentif 
(X) 

Kinerja (Y) 

 

Kepuasan Kerja 

(Z) 
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Ha2 = Adanya pengaruh positif dan signifikan insentif terhadap kepuasan karyawan 

Ho3 = Tidak ada pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja. 

Ha 3 = Adanya pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja. 

Ho4 = Tidak ada pengaruh signifikan insentif terhadap kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 

Ha4 = Adanya pengaruh signifikan insentif terhadap kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path 

analisys). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda. 

Pengaruh masing-masing variabel akan dilihat dari hasil uji t. Sebelum 

dilakukan uji t akan diuji terlebih dahulu fit model dengan uji F dan koefisien 

determinasi dengan adjusted R2. 

1. Uji t 

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Pada akhirnya akan diambil suatu 

kesimpulan Ho ditolak atau Ha diterima dari hipotesis yang telah 

dirumuskan. Rumus untuk uji t sebagai berikut:  

𝑡𝑖 =
𝜌𝑌𝑋𝑖

√
( 1−𝑅𝑌(𝑋1𝑋2)

2 )𝑥𝐶𝑅𝑖𝑖

(𝑛−𝑘−1)

 

Keterangan:   

𝜌𝑌1  = Koefisien jalur  

(𝑋1𝑋2)2 = Koefisien determinasi  
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𝑖𝑖    = Nilai diagonal invers matrik korelassi  

K = Banyaknya variabel eksogenus dalam sub-struktur yang 

sedang diuji  

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel 

dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

Uji hipotesis one tailed positif   

H0 ditolak :  jika t h𝑖tung > t t𝑎𝑏el, atau jika t h𝑖tung < t t𝑎𝑏el, 

atau jika α <5%  

H0 diterima: jika t h𝑖tung < t t𝑎𝑏el, atau jika t h𝑖tung > t ta𝑏el, 

atau jika α >5% 

Apabila H0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai 

tidak signifikan dan sebaliknya apabila H0 ditolak, maka hal ini diartikan 

bahwa berpengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.  

2. Uji Pengaruh Tidak Langsung 

Menurut Ghozali (2012) mengatakan bahwa pengujian hipotesis 

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

dilakukandengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X 

terhadap Y melalui Z yang dihitung dengan rumus dibawah ini : 

𝑆𝑎89𝑏 = √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2𝑆𝑏2 

Keterangan: 
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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 (Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Dengan 

Kepuasan Karyawan Sebagai Variabel Intervening). 


