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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Siregar (2012), penelitian asosiatif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Pada akhirnya hasil penelitian ini menjelaskan hubungan kausal 

antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu sikap, norma subyektif, 

tanggung jawab pribadi, keseriusan yang dirasakan, dan penilaian etis terhadap 

variabel dependen, yaitu niat pegawai bank melakukan whistleblowing. 

Populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bank BCA dan BRI 

di Yogyakarta. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan totalitas subyek penelitian yang diperoleh dari data 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja 

pada bank BCA dan BRI wilayah Yogyakarta yang telah menerapkan 

whistleblowing sistem. Sedangkan untuk sampel pada penelitian ini meliputi 

seluruh pegawai yang bekerja pada bank BCA dan BRI cabang Sudirman dan 

Katamso Yogyakarta. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini 
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menggunakan teknik probability sampling. Teknik probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel 

(Sugiyono, 2013). Penentuan ukuran jumlah sampel penelitian ini mengacu 

pada ketentuan Isaac dan Michael yang berdasarkan tingkat kesalahan 

(Sugiyono, 2013). Tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5%. 

 

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode survey dengan bantuan 

kuesioner secara tertulis. Kuesioner tersebut akan disampaikan langsung 

kepada pegawai bank yang telah menerapkan whistleblowing sistem. 

Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini terdiri atas pertanyaan dan 

pernyataan (lihat lampiran). 

 

3.4 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen terkait niat melakukan 

whistleblowing, sedangkan untuk variabel independen yaitu, sikap, norma 

subyektif, tanggung jawab pribadi, keseriusan yang dirasakan, dan penilaian 

etis. Masing-masing variabel tersebut diukur menggunakan indikator-indikator 

yang dikembangkan dari penelitian terdahulu dengan menggunakan kuesioner. 

Agar jawaban responden dapat diukur, maka jawaban responden diberi skor 

dengan menggunakan interval (Kanning & Hill, 2013). Yang mengacu pada 

model skala likert, sehingga variabel yang diukur dapat dijabarkan menjadi 
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indikator variabel. Indikator dalam penelitian ini diukur menggunakan skala 

dengan interval 1-6.  Skala 1 sampai dengan skala 3 menjelaskan mengenai 

tingkat persepsi tidak setuju terhadap pertanyaan dan pernyataan yang terdapat 

dalam kuesioner, mulai dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), dan 

Agak Tidak Setuju (3). Sebaliknya skala 4 hingga 6 menjelaskan tingkat 

persepsi setuju terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, mulai dari 

Agak Setuju (4), Setuju (5) dan Sangat Setuju (6). Selanjutnya atribut-atribut 

dan indikatornya disusun menjadi sebuah kuesioner dengan memberikan skor 

terhadap setiap item dari setiap pertanyaan yang diajukan.  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini tidak dibangun dari 

awal, melainkan pengembangan dari studi sebelumnya. Instrumen dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang dikelompokkan sebagai 

berikut: 

3.4.1 Sikap (X1) 

Sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau 

negatif, baik untuk suatu objek, seseorang, suatu lembaga, atau suatu 

peristiwa (Ajzen, 1991). Suryono dan Chariri (2016) mendefinisikan sikap 

sebagai suatu perilaku tertentu yang diyakini dapat memberikan hasil 

positif (sikap yang menguntungkan), dibandingkan perilaku yang diyakini 

dapat memberikan hasil negatif (sikap yang tidak menguntungkan). 

Pengukuran variabel sikap dalam penelitian ini akan menggunakan 

indikator-indikator dalam penelitian Suryono dan Chariri (2016). Dalam 

penelitian Suryono dan Chariri (2016), instrumen kuesioner telah 
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diujicobakan dulu dan ditemukan bahwa semua item pertanyaan untuk 

variabel sikap adalah reliable dan valid. Oleh karena itu, semua pertanyaan 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Tabel 3.1 menyajikan item 

item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur sikap. 

Tabel 3.1 

Item Pertanyaan Variabel Sikap 

Faktor Pertanyaan Referensi 

 

 

Sikap 

Apakah pengaduan pelanggaran dirasa 

penting untuk menghentikan perilaku 

tidak etis dalam organisasi? 

 

Suryono & 

Chariri (2016) 

Apakah pengaduan pelanggaran 

berguna untuk mencegah pelanggaran? 

Apakah pengaduan pelanggaran 

merupakan sikap yang menjunjung 

tinggi moral, praktek etika dan 

profesionalisme? 

 

3.4.2 Norma Subyektif (X2) 

Norma subyektif merupakan faktor sosial seseorang dalam bentuk persepsi 

subjektif atas pendapat orang-orang yang menjadi teladan atau panutannya 

(Suryono & Chariri, 2016). Orang cenderung akan mematuhi pendapat 

dari orang yang menjadi panutannya. Apabila yang dipersepsikan ialah 

panutannya akan melakukan perilaku yang dipikirkan, maka orang tersebut 

memiliki intensi kuat untuk melakukan perilaku yang dipikirkannya pula. 

Untuk mengukur norma subyektif, penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang sebelumnya telah digunakan oleh Suryono dan Chariri (2016). 

Instrumen kuesioner dalam penelitian Suryono dan Chariri (2016) telah 

diuji reliabilitas dan validitas dengan hasil semua item pertanyaan untuk 
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variabel norma subyektif adalah reliable dan valid. Oleh karena itu, semua 

pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini. Tabel 3.2 

menyajikan item-item pernyataan yang digunakan untuk mengukur norma 

subyektif. 

Tabel 3.2 

Item Pertanyaan Variabel Norma Subyektif 

Faktor Pernyataan Referensi 

 

 

 

 

 

Norma 

Subyektif 

Rekan kerja menyetujui keputusan 

mengadukan pelanggaran ke internal 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

Suryono & 

Chariri (2016) 

Sebagian besar orang yang saya 

pandang penting, akan berpendapat 

harus mengungkap pelanggaran. 

Sebagian besar orang yang 

pendapatnya saya hargai atau teladani, 

akan setuju adanya pengaduan 

pelanggaran. 

Ketika orang yang saya pandang 

penting dalam hidup saya melihat 

adanya pelanggaran, mereka akan 

mengadukan pelaku pelanggaran. 

Orang yang dekat dengan saya akan 

menyetujui adanya pengaduan 

pelanggaran. 

 

3.4.3 Tanggung Jawab Pribadi (X3) 

Tanggung jawab pribadi untuk pelaporan berasal dari tanggung jawab 

individu yang ditentukan untuk melaporkan tindakan yang dipertanyakan 

yang diamati (Alleyne et al., 2017). Schultz, Johnson, Morris, dan Dyrnes, 

(1993) menemukan bahwa kecenderungan individu untuk melaporkan 

kesalahan adalah karena rasa tanggung jawab yang dirasakan individu itu 

sendiri. Untuk mengukur variabel tanggung jawab pribadi penelitian ini 



35 
 

mengadaptasi instrumen kuesioner yang dikembangkan oleh Schultz et al., 

(1993) dengan menggunakan skenario kasus terkait sebagai pendahuluan 

kuesioner untuk pertanyaan tanggung jawab pribadi. Responden diminta 

untuk menilai tanggung jawab pribadi mereka dengan menempatkan diri 

sebagai aktor dalam situasi skenario. Hal ini dilakukan karena mengingat 

sulitnya dalam mendaptakan akses ke objek untuk mengamati perilaku 

tanggung jawab pribadi secara langsung, sehingga pendekatan skenario 

biasanya digunakan dalam penelitian di bidang akuntansi dan etika 

(Schultz et al., 1993). Instrumen kuesioner tersebut telah diuji reliabilitas 

dan validitas dengan hasil semua item pertanyaan untuk variabel tanggung 

jawab pribadi adalah reliable dan valid. Tabel 3.2 menyajikan item-item 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tanggung jawab pribadi.  

Tabel 3.3 

Item Pertanyaan Variabel Tanggung Jawab Pribadi 

Faktor Pertanyaan Referensi 

 

 

Tanggung 

Jawab 

Pribadi 

Bagaimana kesan anda terhadap 

tingkat tanggung jawab Fahmi untuk 

melaporkan kasus tersebut? 

 

 

 

Schultz et al., 

(1993) 
Jika anda menjadi staf keuangan 

tersebut,  apakah anda akan 

melaporkan kasus tersebut kepada 

pihak internal kantor anda? 

Menurut anda, apakah seorang 

whistleblower adalah karyawan 

perusahaan yang bertanggung jawab? 

 

3.4.4 Keseriusan yang Dirasakan (X4) 

Graham (1986) mengemukakan bahwa keseriusan yang dirasakan 

berhubungan dengan penilaian individu terhadap tingkat keparahan dari 
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tindakan yang diamati, berdasarkan karakteristik isu tersebut. Keseriusan 

yang dirasakan dalam masalah ini dievaluasi berdasarkan karakteristik 

masalah, potensi bahaya dan hasil negatif (Curtis, 2006). Pembentuk 

persepsi tingkat keseriusan kecurangan selain berkaitan dengan besaran 

nilai kecurangan, juga tidak dapat dipisahkan dari jenis kecurangan yang 

terjadi (Bagustianto & Nurkholis, 2015). Untuk mengukur variabel 

keseriusan yang dirasakan penelitian ini menggunakan kuesioner dari 

penelitian Putra (2018) dimana item pertanyaan tersebut dikembangkan 

dari penelitian Bagustianto dan Nurkholis (2015) dan Winardi (2013). 

Instrumen kuesioner tersebut telah diuji reliabilitas dan validitas dengan 

hasil semua item pertanyaan untuk variabel keseriusan yang dirasakan 

adalah reliable dan valid. Tabel 3.4 menyajikan item-item pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur keseriusan yang dirasakan. 

Tabel 3.4 

Item Pernyataan Variabel Keseriusan yang Dirasakan 

Faktor Pernyataan Referensi 

 

 

 

Keseriusan 

yang 

Dirasakan 

Saya akan melaporkan tindakan 

kecurangan yang dilakukan oleh rekan 

kerja saya apabila jumlahnya material. 

 

 

 

 

Putra (2018) 
Saya akan melaporkan tindakan yang 

dilakukan pimpinan perusahaan saya. 

Saya akan melaporkan rekan kerja 

yang melakukan pencurian uang 

perusahaan, walaupun jumlahnya 

kecil/tidak material. 

Saya akan melaporkan orang yang 

telah melakukan penipuan kepada 

seseorang 
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3.4.5 Penilaian Etis (X5) 

Cohen, Pant, dan Sharp (2001) mendefinisikan pengambilan keputusan 

etis sebagai pengambilan keputusan dalam situasi di mana konflik etika 

hadir. Oleh karena itu, evaluasi individu tentang etika pengungkapan fakta 

mempengaruhi keputusannya tentang apakah akan terlibat dalam 

whistleblowing atau tidak (Chiu, 2002). Sebagian besar model 

pengambilan keputusan etis dalam literatur mencakup penilaian etis 

sebagai variabel dalam pembentukan niat perilaku (Dubinsky & Loken, 

1989). Untuk mengukur variabel penilaian etis, penelitian ini 

menggunakan kuesioner dari penelitian Cohen et al., (2001). Instrumen 

kuesioner tersebut telah diuji reliabilitas dan validitas dengan hasil semua 

item pertanyaan untuk variabel penilaian etis adalah reliable dan valid. 

Tabel 3.5 menyajikan item-item pernyataan yang digunakan untuk 

mengukur penilaian etis. 

Tabel 3.5 

Item Pertanyaan Variabel Penilaian Etis 

Faktor Pernyataan Referensi 

 

 

Penilaian 

Etis 

Probabilitas bahwa saya akan 

melaporkan kecurangan adalah tinggi. 

 

 

Cohen, Pant, & 

Sharp (2001) 
Probabilitas bahwa rekan-rekan saya 

akan melaporkan kecurangan adalah 

tinggi 

Tindakan melaporkan kecurangan 

adalah etis 

 

 

 



38 
 

3.4.6 Niat Whistleblowing (Y) 

Niat whistleblowing merupakan tindakan seseorang untuk melaporkan 

adanya pelanggaran/kecurangan (fraud) yang diketahuinya kepada pihak 

berwenang (Suryono & Chariri, 2016). Untuk mengukur variabel 

dependen yaitu niat whistleblowing, penelitian ini menggunakan kuesioner 

dari penelitian Suryono dan Chariri (2016). Untuk instrumen kuesioner 

variabel ini, sebelumnya telah dilakukan uji reliabilitas dan validitas 

dengan hasil semua item pertanyaan untuk variabel niat whistleblowing 

adalah reliable dan valid. Tabel 3.6 menyajikan item-item pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur niat whistleblowing. 

Tabel 3.6 

Item Pernyataan Variabel Niat Whistleblowing 

Faktor Pernyataan Referensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niat 

Whistleblowing 

Jika saya mengetahui adanya 

kecurangan yang terjadi di 

perusahaan, saya akan berminat untuk 

melakukan tindakan whistleblowing 

(pelaporan pelanggaran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suryono & 

Chariri, 2016 

Saya akan mencoba melakukan 

tindakan whistleblowing jika saya 

mengetahui adanya kecurangan yang 

terjadi di perusahaan. 

Melaporkan kecurangan dapat 

memberi kesempatan bagi perusahaan 

untuk memperbaiki masalah yang 

timbul. 

Jika Saya mengetahui adanya 

kecurangan yang terjadi di 

perusahaan, saya akan berusaha keras 

melakukan tindakan whisteblowing 

melalui saluran internal perusahaan 

(internal 

whistleblowing). 

Jika internal whistleblowing tidak 

memungkinkan, saya akan berusaha 
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Faktor Pernyataan Referensi 

keras untuk melakukan tindakan 

whistleblowing melalui saluran 

eksternal perusahaan (media). 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis 

ini pada intinya dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang 

digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif 

akan dilakukan pada data primer yang telah dikumpulkan, dengan memberikan 

skor/nilai untuk setiap item pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan secara simultan dan dibantu 

dengan program aplikasi SmartPLS 3.0 (Ghozali & Latan, 2015). 

 

3.6 Pengujian Kualitas Data 

3.6.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan guna mengukur sah atau valid item-item 

pertanyaan (indikator) dalam kuesioner (Ghozali, 2013). Kuesioner dikatakan valid 

jika item pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

dua jenis pengujian yaitu uji validitas convergent dan discriminant. Uji validitas 

convergent dapat terpenuhi dengan beberapa persyaratan dan indikator, yaitu: (a) 

apabila setiap item/indikator pertanyaan yang memiliki nilai loading lebih dari 0.5; 
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dan (b) apabila juga memiliki nilai average variance expected (AVE) untuk setiap 

variabel di atas 0.5. (Fornell & Larcker, 1981). Selanjutnya Fornell dan Larcker 

(1981) juga menjelaskan bahwa, apabila terdapat suatu kondisi dimana 

ditemukannya nilai loading item pertanyaan yang memiliki nilai dibawah 0.5, maka 

tindakan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan drop pada item tersebut. Hal 

ini perlu dilakukan supaya tidak mempengaruhi nilai AVE. 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap item-item pertanyaan 

(indikator) apakah mampu menghasilkan pengukuran yang sama dalam waktu yang 

berbeda-beda (Lestari & Yaya, 2017). Ghozali (2013) menyatakan suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat 

nilai composite reliability setiap variabel. Reliabilitas terpenuhi apabila nilai 

composite reliability lebih dari 0.7 (Latan & Ghozali, 2012). 

3.6.2 Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk melihat signifikansi 

hubungan antara variabel laten dalam model penelitian, dengan melihat koefisien 

jalir (path coefficient) yang yang menujukkan ada atau tidak ada hubungan (prediksi) 

antara variabel laten dalam model penelitian. Untuk melakukan evaluasi model 

struktural dimulai dari melihat nilai R-Square yang merupakan uji goodness-fit 

model. Uji R-Square dilakukan guna mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-

variabel indepeden dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji ini tentunya perlu 
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dilakukan guna mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel-variabel yang 

telah dipilih dalam suatu penelitian (Ghozali, 2013). 

3.6.2.1. Uji Goodnes of Fit (GoF) 

Evaluasi Goodness of Fit (GoF) dilakukan guna untuk memvalidasi performa 

gabungan antara model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner 

model) dan disamping itu menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan 

dari prediksi model (Ghozali & Latan, 2015). Dengan kata lain uji GoF dilakukan 

untuk menguji kecocokan model atau kesesuaian model dengan data penelitian yang 

kita miliki. Nilai GoF diperoleh dari akar nilai rata-rata communality index dimana 

dalam PLS nilai ini sama dengan nilai AVE, yang dikalikan dengan akar nilai rata-

rata (R-square). Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpertasi nilai yaitu 0-

0.25 (GoF kecil). 0.26-0.35 (GoF moderat), dan 0.36-1 (GoF besar) (Yamin & 

Kurniawan, 2011). 

Rumus untuk menghitung nilai GoF antara lain : 

GoF = √𝐶𝑜𝑚 × 𝑅2 

Keterangan:  Com = nilai rata-rata communality index (AVE) 

    R2  = nilai rata-rata R-square 

 

3.6.3 Uji Hipotesis  

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan metode resampling Bootstrapping yang 

dikembangkan oleh Geisser dan Stone (1974). Uji ini dilakukan guna mengetahui 

seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Evaluasi hasil 

pengujian hubungan antara variabel dikatakan signifikan apabila nilai t-statistik lebih 
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besar dari nilai t-tabel. Namun  dengan menggunakan program perhitungn statistik 

SmartPLS, dapat menampilkan nilai P (P-Value). Untuk mengetahui hipotesis 

diterima atau ditolak, nilai p-value akan dibandingkan dengan alpha (α) dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a. Hipotesis akan diterima apabila memiliki P-value < 0.05. 

b. Hipotesis akan ditolak apabila memiliki P- value > 0.05. 

 

 

  




