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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Univesitas Islam Indonesia, S1 jurusan akuntansi yang sedang mengambil 

mata kuliah Pengauditan 1 atau yang telah lulus mata kuliah Pengauditan 1. 

3.1.2. Sampel 

Sampel yang digunakan adalah 120 responden mendapat treatment 

yang berbeda-beda dan penempatan kelompok manipulasinya akan di acak 

(random). Penentuan sampel didasarkan atas pendapat Roscoe (1975) yang 

menyatakan bahwa ukuran sampel untuk penelitian eksperimen adalah 

antara 10 sampai 20 atau minimum 15 dari setiap kelompok.   

3.2. Definisi Variabel 

3.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu niat melakukan 

whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindak pelaporan kecurangan 

oleh seseorang atau beberapa orang karyawan dalam sebuah perusahaan. 

Dalam penelitian ini, whistleblowing merujuk pada niat seseorang sebagai 

karyawan untuk melaporkan tindak kecurangan yang ada ke sumber internal 
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perusahaan. Melalui manipulasi yang ada, niat partisipan untuk melakukan 

whistleblowing diukur menggunakan self-assessment. 

3.2.2. Variabel Independen 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat retaliasi, insentif moneter 

dan anonimitas 

3.2.2.1. Tingkat retaliasi merupakan ancaman pembalasan dendam 

yang diterima oleh whistleblower. Ancaman pembalasan dendam 

ini dapat berupa ancaman jabatan dalam perusahaan hingga 

ancaman fisik dan mental. Manipulasi kasus dan pertanyaan 

untuk tingkat retaliasi diadopsi dari penelitian Guthrie dan Taylor 

(2015). 

3.2.2.2. Insentif merupakan usaha yang harus menjadi perhatian 

perusahaan agar karyawan rajin bekerjadi dan dapat mencapai 

hasil yang lebih baik sehingga tercipta efektifitas kerja karyawan. 

Insentif dapat menjadi sebab kinerja karyawan meningkat, hal ini 

dikarenakan insentif merupakan penghargaan dari perusahaan 

untuk karyawannya yang berprestasi (Moeheriono 2012). 

3.2.2.3. Anonim merupakan jalur pelaporan dimana identitas pelapor 

wrongdoing akan dilindungi dengan cara dirahasiakan. 

Sedangkan non-anonim tidak akan ada perlindungan identitas 

pelapor bahkan identitas pelapor memungkinkan diketahui. 

Anonim dan non-anonim dimanipulasi dengan mencantumkan 
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pernyataan terkait jalur pelaporannya. Manipulasi ini diadopsi 

dari penelitian (Kaplan et al. 2009), (Seifert et al. 2010), (Ayers 

and S 2005). 

3.3. Desain Eksperimen 

Desain penelitian ini yaitu desain penelitian eksperimen. Desain penelitian 

eksperimen dapat diartikan sebagai desain riset untuk menginvestigasi suatu 

fenomena dengan cara merekayasa keadaan melalui prosedur tertentu, 

kemudian mengamati hasil perekayasaan tersebut serta menginterpretasinya 

(Nahartyo 2013). Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah 

eksperimen semu (kuasi) yang berguna untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan kelas yang diberi perlakuan dan kelas yang tidak diberi pelakuan. 

3.3.1. Matriks Eksperimen 

Tabel 3.1 

Experiment Group Design 

 Tingkat Retaliasi 

Kuat Lemah 

Adanya reward 

berupa insentif 
Kelompok 1 Kelompok 3 

Tidak adanya reward Kelompok 2 Kelompok 4 

Adanya perlindungan 

identitas (anonymous) 
Kelompok 5 Kelompok 7 

Tidak adanya 

perlindungan (non-

anonymous) 

Kelompok 6 Kelompok 8 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Berdasarkan desain matriks eksperimen 2x4 tersebut, koresponden akan 

dibagi menjadi 8 kelompok. Berikut merupakan penjelasan tabel desain matriks 

eksperimen 2x4 pada penelitian ini: 
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Pada kelompok 1: Pelaporan pada tingkat retaliasi kuat dan adanya pemberian 

reward berupa insentif.  

Pada kelompok 2: Pelaporan pada tingkat retaliasi kuat dan tidak adanya 

reward. 

Pada kelompok 3: Pelaporan pada tingkat retaliasi lemah dan adanya pemberian 

reward berupa insentif. 

Pada kelompok 4: Pelaporan pada tingkat retaliasi lemah dan tidak adanya 

reward. 

Pada kelompok 5: Pelaporan pada tingkat retaliasi kuat dan adanya 

perlindungan identitas (anonymous) dari perusahaan. 

Pada kelompok 6: Pelaporan pada tingkat retaliasi kuat dan tidak adanya 

perlindungan identitas (non-anonymous) dari perusahaan. 

Pada kelompok 7: Pelaporan pada tingkat retaliasi lemah dan adanya 

perlindungan identitas (anonymous) dari perusahaan. 

Pada kelompok 8: Pelaporan pada tingkat retaliasi lemah dan tidak adanya 

perlindungan identitas (non-anonymous) dari perusahaan. 
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Prosedur Eksperimen 

Gambar 3.1 

 Modul 1 Pengisian Demografi 

Penilaian awal mengenai pemahaman dasar fraud 

Implementasi Pengaruh Insentif, Retaliasi dan Anonimitas terhadap Upaya Organisasi dalam Mendorong 

Whistleblowing 

Pengecekan Manipulasi Pengaruh Insentif, Retaliasi dan Anonimitas terhadap Upaya Organisasi dalam 

Mendorong Whistleblowing 
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kuat, tidak 

adanya 

pemberian 

reward 

Pelaporan 

pada 

tingkat 
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lemah, 

tidak 

adanya 

pemberian 

reward 

Pelaporan 

pada 

tingkat 

retaliasi 

kuat, 

anonymous 

Pelaporan 

pada 

tingkat 

retaliasi 

lemah, 

anonymous 

Pelaporan 

pada 

tingkat 

retaliasi 

kuat, non-

anonymous 

Pelaporan 

pada 

tingkat 

retaliasi 

lemah, 

non-

anonymous 

 Kelompok 1 dan 3 

Ada reward 

 Kelompok 6 dan 8 

Non-anonymous 

 Kelompok 5 dan 7 

Anonymous 
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3.3.2. Prosedur Eksperimen 

Nahartyo (2012) menjelaskan kontrol yang dimiliki oleh peneliti 

merupakan ciri utama penelitian eksperimen. Peneliti yang berperan aktif 

untuk melakukan manipulasi terhadap variabel independen dan mengukur 

dampaknya terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah prosedur 

eksperimen yang dilakukan pada penelitian ini: 

1. Diawal proses peneliti akan menjelaskan mengenai tujuan 

dilakukannya penelitian eksperimen. 

2. Kemudian peneliti akan menjelaskan latar belakang dari penelitian 

eksperimen yang dilakukan. 

3. Setelah itu peneliti akan membagikan kertas berisi studi 

eksperimen secara acak. 

4. Penelitian eksperimen dilakukan secara manual menggunakan 

kertas yang berisi kasus dan pertanyaan dan pena. 

5. Setelah subjek selesai membaca kasus dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan, subjek menyerahkan kembali modul eksperimen. 

3.3.3. Manipulasi 

Manipulasi dilakukan dengan pembagian kuesioner atau modul. Pada 

kuesioner atau modul yang ada koresponden harus memahami mengenai 

fraud dengan menjawab beberapa komponen pertanyaan yang 

berhubungan dengan kasus yang akan dibahas. Dalam kasus yang 
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diberikan responden berperan sebagai manajer akuntansi yang 

bertanggungjawab terhadap CFO. 

3.3.4. Pengecekan Manipulasi 

Pengecekan manipulasi dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama 

pengetahuan dan pemahaman responden mengenai fraud akan dicek. 

Responden dikatakan paham jika jawaban yang benar berjumlah minimal 3 

dari 5 pertanyaan yang kemudian jawaban dari responden dapat digunakan. 

Kemudian, peneliti melakukan manipulasi dengan kuesioner yang berisi 

pertanyaan mengenai whistleblowing sesuai dengan kasus yang ada. 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif berguna untuk mengetahui penyimpangan yang 

terjadi dalam sebuah data dengan cara meringkas perbandingan beberapa 

variabel dalam satu tabel. Pada analisis deskriptif dipaparkan mean, standar 

deviasi, batas minimal, batas maksimal. 

3.4.2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu modul, 

untuk mengukur apakah pertanyaan yang digunakan mampu menjelaskan 

variabel yang akan diukur. Pada penerapan uji validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS dengan menggunakan 
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Korelasi Pearson yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor 

masing-masing pertanyaan dengan total skor (Wardani, 2018). 

3.4.3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan agar peneliti mengetahui konsistensi alat 

ukur penelitian. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan Cronbach Alpha 

dengan nilai reliabilitas > 0,6. Nilai ini merupakan nilai minimum dari setiap 

variabel untuk dapat dikatakan reliabel atau handal.  

3.4.4. Pengecekan Manipulasi 

Manipulasi adalah sebuah prosedur sentral dalam eksperimen. 

Manipulasi merupakan perwujudan variabel independen yang 

diharapkan mampu mempengaruhi respon subjek (Nahartyo 2013). 

Dalam penelitian ini, pengecekan manipulasi akan dilakukan dengan 

menggunakan uji mann whitney U. Uji merupakan uji perbedaan rata-

rata dua sampel independen non parametric untuk mengukur ada atau 

tidaknya perbedaan rata-rata dua smapel independen yang diteliti (Sari 

dan Ratna, 2015). 

3.4.5. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis akan dilakukan dengan 

menggunakan uji Mann Whitney U. Uji Mann Whitney U merupakan salah 

satu pengujian statistik non-parametrik (Sebastian, 2018). Pengujian ini 

memiliki fungsi yang sama dengan uji t dalam membandingkan dua sampel 



 
 

30 
 

bebas pada statistik non-parametrik. Dalam mengambil keputusan dengan 

uji ini, apabila probabilitas Asymp. Sig (2-tailed) < 0.05 maka Ho ditolak, 

sebaliknya jika Asymp. Sig (2-tailed) > 0.05 maka Ho diterima (Sebastian, 

2018). 




