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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi dapat dimaknai sebagai seluruh kelompok orang (manusia), 

kejadian, atau hal-hal yang menarik perhatian peneliti di mana peneliti tersebut 

ingin melakukan investigasi terhadapnya dan menarik kesimpulan terhadapnya 

(Sekaran & Bougie, 2016).  Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional di wilayah D.I. Yogyakarta yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi ini dipilih karena minimnya 

penelitian tentang niat para karyawan melakukan tindakan whistleblowing dengan 

populasi penelitian karyawan seluruh BPR di D.I. Yogyakarta. Data Buletin 

Perbankan Indonesia tahun 2018 dari OJK menyebut terdapat 53 BPR konvensional 

di wilayah D.I. Yogyakarta dengan rincian 5 BPR merupakan perusahaan daerah 

(Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD) dan 48 BPR merupakan perusahaan 

swasta. 

Dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, penelitian ini dilakukan 

dengan cara sampling sehingga hanya sebagian dari populasi yang diteliti oleh 

penelitian ini. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi di mana dari sampel 

tersebut peneliti akan mengambil kesimpulan dan mengeneralisasikannya ke 

populasi (Sekaran & Bougie, 2016). Proses sampling pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode simple random sampling untuk menentukkan 

karyawan yang menjadi sampel penelitian .  
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Kuesioner disebar ke sebanyak 30 BPR dengan rincian 2 BPR milik 

Pemerintah Daerah dan 28 BPR milik swasta. Dari 30 BPR tersebut sebanyak 7 

BPR yang merespon dengan mengembalikan kuesioner yang telah terisi. Jumlah 

kuesioner yang kembali sejumlah 87 kuesioner, sehingga sampel di dalam 

penelitian ini yaitu 87 karyawan yang tersebar di 7 BPR di wilayah D.I. Yogyakarta 

dengan rincian 2 BPR milik Pemerintah Daerah dan 5 BPR milik swasta. 7 BPR 

yang menjadi objek penelitian ini yaitu PD BPR Bank Bantul, PD BPR Bank 

Sleman, BPR Arum Mandiri Kenanga, BPR Lestari Darmo Mulyo, BPR Walet Jaya 

Abadi, BPR Kurnia Sewon, dan BPR Artajaya Bhaktimulia  

Roscoe (1975) memberikan beberapa pedoman untuk menentukan ukuran 

sampel yang harus dipenuhi di dalam penelitian. Pedoman tersebut menyebut 

bahwa jumlah sampel yang baik yaitu berjumlah lebih dari sepuluh kali jumlah 

variable yang dipakai di dalam penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan 6 

variabel dengan rincian 5 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Berdasarkan 

pedoman tersebut, maka jumlah sampel minimal yang harus diperoleh di dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 60 sampel dengan perhitungan sebagai berikut : 

Jumlah Sampel = Jumlah variabel x 10 

     = 6 x 10 

     = 60 sampel 

Dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah sampel minimal yang harus 

didapatkan yaitu sebanyak 60 sampel. Penelitian ini berhasil memperoleh sampel 

sebanyak 87 sampel, sehingga jumlah sampel yang terkumpul sudah melebihi 

jumlah sampel minimum menurut pedoman dari Roscoe (1975) tersebut. 
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3.2       Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sumber data 

primer. Data diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa adanya perantara. 

Data diperoleh melalui kuesioner atau angket yang disebar kepada para karyawan 

di BPR yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner yang disebar berisi daftar 

pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur untuk meneliti variabel-variabel 

yang dibahas di dalam penelitian ini. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menyebar kuesioner secara langsung kepada para karyawan di BPR yang menjadi 

sampel di dalam penelitian ini. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang 

telah disusun secara terstruktur kemudian para responden akan diminta untuk 

mengisi jawaban yang ada di dalam daftar pertanyaan kuesioner. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Niat (NI) 

Niat atau intention merupakan sebuah keinginan dari seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku atau tindakan (Jogiyanto, 2007).  Niat dianggap dapat 

menangkap atau meng-capture faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi 

suatu perilaku atau tindakan (Ajzen, 1991).  
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Variabel Niat (NI) di dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan 

skala likert dengan skor antara 1-4. Peneliti memilih empat pilihan jawaban karena 

untuk menghindari adanya kecenderungan responden menjawab netral, terutama 

bagi responden yang ragu-ragu pada pilihan jawabannya. Sehingga kategori 

jawaban terdiri dari sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi skor 2, 

setuju diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4. Indikator niat untuk melakukan 

tindakan whistleblowing di dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga 

item pertanyaan dari penelitian yang dilakukan oleh Suryono & Chariri (2016).  

 

3.3.2  Sikap (SI) 

Sikap atau attitude dapat didefinisikan sebagai suatu evaluasi seseorang 

baik positif maupun negatif atas suatu tindakan (Daxini dkk., 2019). Definisi lain 

dari sikap atau attitude ini yaitu suatu tingkat seseorang memiliki penilaian baik 

favorable atau unfavorable atas suatu perilaku atau behavior (Japutra dkk., 2019). 

Variabel Sikap (SI) di dalam penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan skala likert dengan skor antara 1-4. Peneliti memilih empat pilihan 

jawaban karena untuk menghindari adanya kecenderungan responden menjawab 

netral, terutama bagi responden yang ragu-ragu pada pilihan jawabannya. Sehingga 

kategori jawaban terdiri dari sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi 

skor 2, setuju diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4. Indikator Sikap di dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga item pertanyaan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Suryono & Chariri (2016) dan Nurulrahmatiah (2019).  
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3.3.3  Norma Subjektif (NS) 

Norma subjektif merupakan suatu tingkat tekanan dan ekspektasi sosial 

yang dimiliki atau dirasakan seorang individu yang berasal dari orang yang 

merupakan referensi signifikan baginya untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu tindakan (Daxini dkk., 2019). Dengan kata lain, norma subjektif merupakan 

tekanan sosial persepsian yang dirasakan seorang individu untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu tindakan (Japutra dkk., 2019). 

Variabel Norma Subjektif (NS) di dalam penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan skala likert dengan skor antara 1-4. Peneliti memilih empat pilihan 

jawaban karena untuk menghindari adanya kecenderungan responden menjawab 

netral, terutama bagi responden yang ragu-ragu pada pilihan jawabannya. Sehingga 

kategori jawaban terdiri dari sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi 

skor 2, setuju diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4. Indikator Norma 

Subjektif di dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan lima item pertanyaan 

dari penelitian yang dilakukan oleh Suryono & Chariri (2016). 

 

3.3.4  Kontrol Perilaku Persepsian (KP) 

Daxini dkk. (2019) berpendapat bahwa kontrol perilaku persepsian 

merupakan persepsi individu atas kemudahan atau kesulitan bagi dirinya untuk 

melakukan suatu tindakan dan juga terkait dengan kondisi yang memfasilitasi 

(facilitating condition) seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan atau 

yang biasa disebut sebagai situational constraint. 

Variabel Kontrol Perilaku Persepsian (KP) di dalam penelitian ini akan 

diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor antara 1-4. Peneliti memilih 
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empat pilihan jawaban karena untuk menghindari adanya kecenderungan responden 

menjawab netral, terutama bagi responden yang ragu-ragu pada pilihan 

jawabannya. Sehingga kategori jawaban terdiri dari sangat tidak setuju diberi skor 

1, tidak setuju diberi skor 2, setuju diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4. 

Indikator Kontrol Perilaku Persepsian di dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan tiga item pertanyaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Wratsari, 

2018). 

 

3.3.5  Efikasi Diri (ED) 

Efikasi diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan (belief) individu 

tentang kapasitas yang dimiliki dirinya untuk menyelesaikan suatu misi suatu 

pekerjaan tertentu (Eizen & Desivilya, 2005). Seseorang yang memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi bahwa dia dapat menyelesaikan pekerjaannya secara 

sukses akan mengembangkan usahanya dan terus melanjutkan pekerjaannya 

walaupun dia sedang menghadapi kesulitan 

Variabel Efikasi Diri (ED) di dalam penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan skala likert dengan skor antara 1-4. Peneliti memilih empat pilihan 

jawaban karena untuk menghindari adanya kecenderungan responden menjawab 

netral, terutama bagi responden yang ragu-ragu pada pilihan jawabannya. Sehingga 

kategori jawaban terdiri dari sangat tidak setuju diberi skor 1, tidak setuju diberi 

skor 2, setuju diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4. Indikator Efikasi Diri 

di dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan enam item pertanyaan dari 

penelitian yang dilakukan oleh (Wratsari, 2018). 
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3.3.6 Harapan Atas Hasil (HA) 

Bandura (1989) berpendapat bahwa harapan atas hasil merupakan suatu 

insentif yang mendorong adanya pembelajaran observasional. Harapan atas hasil 

merupakan bagian atau komponen dari proses kognitif seseorang yang dihubungkan 

dengan konteks tujuan personal, moral dan standar yang akan menentukan apakah 

suatu tindakan akan dilakukan atau tidak dan bagaimana untuk melakukannya 

(Wang dkk., 2019). 

Variabel Harapan Atas Hasil (HA) di dalam penelitian ini akan diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan skor antara 1-4. Peneliti memilih empat 

pilihan jawaban karena untuk menghindari adanya kecenderungan responden 

menjawab netral, terutama bagi responden yang ragu-ragu pada pilihan 

jawabannya. Sehingga kategori jawaban terdiri dari sangat tidak setuju diberi skor 

1, tidak setuju diberi skor 2, setuju diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4. 

Indikator Harapan atas Hasil di dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

empat item pertanyaan yang diolah dari pendapat yang dikemukakan oleh Near & 

Miceli (2016) dan Semendawai dkk. (2011). 

 

3.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang bertujuan untuk 

menampilkan deskripsi atau memberikan gambaran terhadap subjek yang diteliti 

melalui metode sampling yang dilakukan dengan tanpa melakukan analisis dan 

menarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2007). 
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3.4.2 Uji Kualitas Data 

3.4.2.1 Uji Validitas 

Validitas mengindikasikan sejauh mana pengamatan secara akurat mencatat 

perilaku yang diminati oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2016). Uji validitas di 

dalam penelitian ini dilakukan dengan dua yaitu metode convergent validity dan 

discriminant validity. 

 

3.4.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi pengamatan yaitu apakah dua (atau 

lebih) pengamat, atau pengamat yang sama pada kesempatan yang berbeda, 

mengamati suatu peristiwa yang sama dan pada akhirnya mencapai hasil yang sama 

pula (Sekaran & Bougie, 2016). Cara untuk  menguji tingkat  reliabilitas  dapat 

menggunakan metode composite reliability. Nilai composite reliability  yang  lebih  

besar  dari 0,7 menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian telah 

reliable. Namun, nilai 0.6 untuk composite  reliability dalam  penelitian dengan 

pendekatan eksplanatori masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015). 

 

3.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R ) menunjukkan persentase varians dalam variabel 

dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen (Sekaran & 

Bougie, 2016). Dengan kata lain, koefisien determinasi merupakan suatu alat ukur 

untuk mengukur seberapa besar kemampuan model yang digunakan di dalam 

penelitian untuk menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai R  yang kecil 
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menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat kecil, dan begitu pula sebaliknya.  

 

3.4.4 Uji Hipotesis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan program Partial Least Square 

(Smart-PLS). 

Hasil penelitian dalam statistika dinyatakan berpengaruh positif jika 

koefisien regresi setiap variabel bernilai positif, dan sebaliknya. Serta penelitian 

dapat dikatakan signifikan jika probabilitas kurang dari 0,05 

Untuk hipotesis 6 dan hipotesis 7 pengujian dilakukan dengan 2 tahap. 

Tahap pertama yaitu menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel 

pemediasi dan tahap kedua dilakukan uji sobel test untuk mengetahui apakah 

variabel pemediasi memang merupakan mediator hubungan tidak langsung antara 

dua variabel. 

 

 

 

 

 

 

 


