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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1.  Data Subjek 

 Data subjek dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

angkatan tahun 2017. Peneliti menentukan subjek dengan menggunakan 

metode eksperimen, untuk mendapatkan data mengenai keputusan 

subjek dalam intensi melakukan whistleblowing. Berdasarkan hasil 

kegiatan eksperimen terdapat 120 subjek yang mengikuti penelitian dan 

hanya 80 subjek lolos untuk diuji.  Menurut Ertambang Nahartyo (2013)  

setiap sel diperlukan minimal 10 subjek. Dalam penelitian ini terdapat 8 

sel, sehingga responden yang dibutuhkan kurang lebih 80 mahasiswa. 

Penjabarannya adalah sebanyak 40subjek merupakan mahasiswa laki-

laki yang belum mengambil mata kuliah etika bisnis dan 40 subjek 

merupakan mahasiswa perempuan yang belummengambil mata kuliah 

etika bisnis.  

 4.2. Gambaran Umum Subjek 

 Penelitian yang eksperimen yang diikuti oleh 120 mahasiswa, 

hanya 80 data responden yang dapat diolah oleh peneliti. Kriteria 

pemilihan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dari uji validitas 
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internal dan uji manipulasi. Uji manipulasi dilihat dari bagaimana 

responden memahami maksud dari kuesioner dilihat dari pertanyaan 

yang diberikan disetiap kuesioner dengan pilihan jawaban iya dan tidak. 

Sedangkan kriteria uji validitas internal eksperimen yang dilakukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Histori 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang baru diterima 

oleh subjek penelitian angkatan 2017, sehingga reaksi dari subjek 

penelitian tidak dipengaruhi oleh faktor histori. 

2. Maturasi 

Penelitian ini dilangsukan ketika mahasiswa telah menyelesaikan 

mata kuliah yang saat itu berlangsung dan penelitian ini dilakukan 

dengan waktu yang cepat. Sehingga penelitian ini dapat 

menghindarkan reaksi subjek dari faktor maturasi. 

3. Pengujian(testing) 

Penelitian eksperimen ini adalah penelitian pertama yang diterima 

oleh subjek penelitian. Sehingga subjek tidak mengetahui atau 

memperlajari hal yang dieksperimenkan. 

4. Instrumentasi 

Pada penelitian ini alat ukur yang digukana tidak berubah atau 

sama sehingga jalannya eksperimen tidak dipengaruhi. 
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5. Seleksi 

Dalam penelitian ini tidak terjadi perbedaan ciri-ciri pada 

partisipan antar kelas satu dengan kelas yang lain dengan kata lain 

hasil yang digunakan peneliti adalah sepenuhnya dari tahun 

angkatan 2017, sehingga perubahan pengaruh variabel terikat 

dipenelitian ini tidak terpengaruh dengan perbedaan kelas.  

6. Regresi 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner eksperimen 

pada subjek penelitian secara acak dalam suatu kelas, sehingga 

tidak terpengaruh dengan faktor regresi. 

7. Mortaliti Eksperimen 

Penelitian ini dilakukan dengan tidak ada waktu tenggang antara 

pretest dan postest, sehingga hasil eksperimen tidak terpengaruh 

oleh moraliti eksperimen. 
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Sehingga 80 responden yang berhasil diolah datanya oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Jumlah Kuesioner Penelitian Retaliasi 

 Mengikuti Eksperimen Lolos Uji Manipulasi 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

Retaliasi 

Rendah 

15 18 

10 10 

3,400 4,400 

Retaliasi 

Tinggi 

15 17 

10 10 

3,030 3,815 

  (lampiran 2 dan 5 ) 

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah responden yang mengikuti 

eksperimen. Variabel yang diteliti pada table 4.1 adalah variabel 

retaliasi dengan pembagian kategori rendah dan tinggi. Dari hasil diatas 

menunjukkan bahwa kategori retaliasi rendah diikuti oleh 15 responden 

laki-laki dan 18 responden perempuan. Setelah itu peneliti menyeleksi 

hasil kuesioner yang dianggap memenuhi ketentuan kuesioner dilihat 

dari uji manipulasi yang dijawab oleh responden. Dari hasil 

menunjukkan bahwa 10 kuesioner responden laki-laki dan 10 kuesioner 

responden perempuan yang dapat digunakan untuk diteliti. Menurut 

Ertambang Nahartyo (2013)  setiap sel diperlukan minimal 10 subjek.  
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Hasil menunjukkan bahwa pada restaliasi rendah rata-rata responden  

perempuan lebih tinggi dengan nilai 4,400 dibandingkan dengan 

responden laki-laki dengan nilai rata-rata 3,400. 

 Dari hasil diatas juga menunjukkan bahwa kategori retaliasi 

tinggi diikuti oleh 15 responden laki-laki dan 17 responden perempuan. 

Kemudian peneliti menyeleksi hasil kuesioner yang dianggap 

memenuhi ketentuan kuesioner dilihat dari uji manipulasi yang dijawab 

oleh responden. Dari hasil menunjukkan bahwa 10 kuesioner responden 

laki-laki dan 10 kuesioner responden perempuan yang dapat digunakan 

untuk diteliti. Hasil menunjukkan bahwa pada restaliasi rendah rata-rata 

responden  perempuan lebih tinggi dengan nilai 3,815 dibandingkan 

dengan responden laki-laki dengan nilai rata-rata 3,030. 

Tabel 4.2.Jumlah Kuesioner Penelitian Materialitas 

 Mengikuti Eksperimen Lolos Uji Manipulasi 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

Materialitas 

Rendah 
12 15 

10 10 

2,950 4,040 

Materialitas 

Tinggi 
13 25 

10 10 

4,230 4,305 

(lampiran 3 dan 5) 
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Tabel 4.2 menunjukkan jumlah responden yang mengikuti 

eksperimen. Variabel yang diteliti pada table 4.2 adalah variabel 

materialitas dengan pembagian kategori rendah dan tinggi. Dari hasil 

diatas menunjukkan bahwa kategori materialitas rendah diikuti oleh 12 

responden laki-laki dan 15 responden perempuan. Setelah itu peneliti 

menyeleksi hasil kuesioner yang dianggap memenuhi ketentuan 

kuesioner dilihat dari uji manipulasi yang dijawab oleh responden. Dari 

hasil menunjukkan bahwa 10 kuesioner responden laki-laki dan 10 

kuesioner responden perempuan yang dapat digunakan untuk diteliti. 

Menurut Ertambang Nahartyo (2013)  setiap sel diperlukan minimal 10 

subjek. Hasil menunjukkan bahwa pada materialitas rendah rata-rata 

responden  perempuan lebih tinggi dengan nilai 4,040 dibandingkan 

dengan responden laki-laki dengan nilai rata-rata 2,950. 

  Dari hasil tabel diatas juga menunjukkan bahwa kategori 

materialitas tinggi diikuti oleh 13 responden laki-laki dan 25 responden 

perempuan. Setelah itu peneliti menyeleksi hasil kuesioner yang 

dianggap memenuhi ketentuan kuesioner dilihat dari uji manipulasi 

yang dijawab oleh responden. Dari hasil menunjukkan bahwa 10 

kuesioner responden laki-laki dan 10 kuesioner responden perempuan 

yang dapat digunakan untuk diteliti. Hasil menunjukkan bahwa pada 

materialitas tinggi rata-rata responden  perempuan lebih tinggi dengan 

nilai 4,305 dibandingkan dengan responden laki-laki dengan nilai rata-

rata 4,230 
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4.3.  Hasil Uji Validitas dan Reabilitas 

4.3.1. Hasil Uji Validitas Kuesioner  

Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya 

r-tabel dan r-hitung. Berikut merupakan pengujian validitas dari 3 item 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian: 

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Retaliasi 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

K1 0,596 0,320 Valid 

K2 0,602 0,320 Valid 

K3 0,758 0,320 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) (lampiran 4) 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel retalisasi adalah 

valid.Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel materialitas: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Materialitas 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Q1 0,785 0,320 Valid 

Q2 0,864 0,320 Valid 

Q3 0,570 0,320 Valid 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) (lampiran 4) 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel materialitas adalah valid. 

 

4.3.2. Hasil Uji Reabilitas 

  Semakin tinggi nilai cronbanch alfa maka tingkat reabilitas data 

semakin baik atau dapat dikatakan bahwa instrumen semakin handal.  

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Reabilitas  

Variabel Cronbach’s Alpha N 

Retaliasi 0,802 3 

Materialitas 0,852 3 

 

Sumber:  Data Primer yang Diolah (2018) (lampiran4) 

  

Dari tabel 4.5. dapat diketahui bahwa nilai cronbanch’s alpha 

sebesar 0,802 untuk kategori retaliasi dan 0,852 untuk kategori 

materialitas. Berdasarkan uji kedua nilai berada pada kriteria interval 

cronbanch alfa (0,7 - 0,9) yang berarti bahwa tingkat reabilitas kuesioner 

penelitian adalah tinggi. 
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4.4. Statistik Descriptif 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada 

penelitian ini: 

Tabel 4.6.  

Statistik Deskriptif 

 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang Skala Kategori 

Rendah Sedang Tinggi 

Retaliasi 1-5 1-5 
3,515 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Sedang 

Materialitas 1-5 1-5 
3,900 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi 

(lampiran 6) 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai mean untuk 

variabel retaliasisebesar 3.515 termasuk dalam kategori sedang. Nilai ini 

menunjukkan persepsi subjek terhadap retaliasi berada pada kategori 

sedang atau dapat dikatakan ancaman yang dirasa masih sedang.Retaliasi 

merupakan keadaan dimana subjek seolah-olah dihadapkan pada 

ancaman yang mengancam dirinya maupun lingkungan sekitarnya yang 

akan menentukan keputusannya dalam melakukan tindakan 

whistleblowing. 

Nilai mean untuk variabel materialitas sebesar 3.900 termasuk 

dalam kategori tinggi. Nilai ini menunjukkan persepsi responden 

terhadap materialitas yaitu sumber atau bukti – bukti yangditreatmentkan 



45 
 

 
 

telah dimiliki oleh subjek sebagai calon whistleblower yang mampu 

menunjukkan bahwa seseorang terindikasi telah melakukan tindakkan 

kecurangan pada kategori tinggi.  

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

4.5.1.Hipotesis 1: Retaliasi berpengaruh negatif terhadap intensimelakukan 

whistleblowing terutama ketika responden perempuan 

 Untuk menguji hipotesis 1, peneliti menggunakan  two way anova 

yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai probalitas dengan 

alpha (0,05). Berikut merupakan hasil pengujian two way anova. 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

 Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018)(lampiran 5)   

 Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas < α 

(0,05) . Dari hasil output uji hipotesis dengan two way anova  dilihat 

dari Test of Between-subjects Effects yang menunjukkan pengaruh 

interaksi gender dengan retaliasi dengan nilai signifikasi adalah 0,001, 

maka 0,003< 0,05, dengan nilai Fhitung= 10,356> 4,11. Hasil tersebut 

menunjukkan retaliasi memiliki pengaruh terhadap intensi melakukan 

Keterangan Type III Sum of 

Squares 

F Sig. Ket 

tingkat_retaliasi 5,929 38,375 ,000 Hipotesis 

1diterima Gender 3,600 23,301 ,000 

tingkat_retaliasi * gender 1,600 10,356 ,003 

a. R Squared = ,667 (Adjusted R Squared = ,639)  
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whistleblowingketika berinteraksi dengan gender. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa hipotesis 1 diterima.  

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat reaksi yang berbeda 

antara subjek yang diuji dengan tingkat retaliasi renda dan tingkat 

retaliasi tinggi. Subjek dengan tingkat retaliasi rendah cenderung 

memberikan reaksi yang lebih positif dibandingkan dengan subjek 

dengan tingkat retaliasi tinggi. Artinya persepsi responden terhadap  

kondisi atau informasi yang disajikan dalam sebuah kasus dimana 

kasus yang ditunjukkan merupakan konsekuensi dalam bentuk 

ancaman yang mungkin diterima oleh pelapor tindakan kecurangan 

atau calon whistleblower ketika retaliasi itu rendah.  

Pada tabel 4.1 juga menunjukkan perbedaan reaksi dari laki-laki 

maupun perempuan pada tiap tingkat retaliasi. Terlihat bahwa subjek 

dengan gender perempuan memberikan reaksi yang lebih positif 

dengan nilai 4,400 ditingkat retaliasi rendah dan 3,2300 ditingkat 

retaliasi tinggi, sedangkan subjek laki-laki 3,400 ditingkat retaliasi 

rendah dan 3,0300 ditingkat retaliasi tinggi. Hal itu menunjukkan 

bahwa perempuan lebih memiliki respon positif terhadap melakukan 

tindakan whistleblowingdibandingkan laki-laki. 
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4.5.2. Hipotesis 2: Materialitas berpengaruh positif terhadap intensi 

melakukan whistleblowing terutama ketika responden perempuan 

Untuk menguji hipotesis 2 peneliti menggunakantwo way anova yang 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai probalitas dengan alpha 

(0,05). Berikut merupakan hasil pengujian two way anova: 

 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian HipotesisKedua 

 Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018)(lampiran 5)  

   Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas < α 

(0,05) . Dari hasil output uji hipotesis dengan two way anova  dilihat 

dari Test of Between-subjects Effects yang menunjukkan pengaruh 

interaksi gender dengan materialitas dengan nilai signifikasi adalah 

0,002, maka 0,002< 0,05, dengan nilai Fhitung= 10,825> 4,11. Hasil 

tersebut menunjukkan materialitas memiliki pengaruh terhadap intensi 

melakukan whistleblowingketika berinteraksi dengan gender.Sehingga 

dapat dikatakan bahwa hipotesis 2 diterima. 

   Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat reaksi yang berbeda 

antara subjek yang diuji dengan tingkat materialitas rendah dan tingkat 

materialitas tinggi. Subjek dengan tingkat materialitas tinggi cenderung 

memberikan reaksi yang lebih positif dibandingkan dengan subjek 

Keterangan  Type III Sum of 

Squares 

F Sig. Ket 

tingkat_materialitas 6,561 32,153 ,000 Hipotesis 

2 diterima Gender 3,844 18,838 ,000 

tingkat_materialitas * gender 2,209 10,825 ,002 

a. R Squared = ,632 (Adjusted R Squared = ,601)  
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dengan tingkat materialitas rendah. Artinya persepsi responden 

terhadap materialitas yaitu sumber atau bukti – bukti yang 

ditreatmentkan telah dimiliki oleh subjek sebagai calon whistleblower 

yang mampu menunjukkan bahwa seseorang terindikasi telah 

melakukan tindakkan kecurangan, materialitas membantu dalam  

menentukan tingkat kepercayaan terhadap informasi kecurangan yang 

akan dijabarkan. Situasi dan pertanyaan yang terkait dengan 

ditemukannya bukti kecurangan di suatu perusahaan oleh subjek 

sebagai calon whistleblower untuk melakukan whistleblowing adalah 

tinggi ketika tingkat materialitasnya tinggi. 

   Pada tabel 4.2 juga menunjukkan perbedaan reaksi dari laki-laki 

maupun perempuan pada tiap tingkat materialitas. Terlihat bahwa 

subjek dengan gender perempuan memberikan reaksi yang lebih positif 

dengan nilai 4,0400 ditingkat materialitas rendah dan 4,3800 ditingkat 

materialitas tinggi, sedangkan subjek laki-laki 2,9500 ditingkat 

materialitas rendah dan 4,2300 ditingkat materialitas tinggi. Hal itu 

menunjukkan bahwa perempuan lebih memiliki respon positif terhadap 

melakukan tindakan whistleblowingdibandingkan laki-laki.  

 

4.6. Pembahasan 

 Hasil dari penelitian ini menerima hipotesis pertama yang diajukan, 

yaituretaliasi berpengaruh negatif terhadap intensi melakukan whistleblowing 

terutama ketika responden perempuan. Hasil dari penelitian ini mendukung 
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hasil penelitian sebelumnya dari (Fatoki, 2013)bahwa semakin tinggi retaliasi 

yang diterima oleh calon whistleblowing akan semakin menurunkan niatnya 

untuk melakukan whistleblowing. Retaliasi dalam penelitian ini merupakan 

suatu bentuk konsekuensi  diterima oleh calon whistleblower. Konsekuensi 

yang mungkin akan diterima adalah suatu tekanan atau ancamansebagai 

dampak negatif bagi seorang calonwhistleblower yang akan berniat untuk 

melakukan whistleblowing. Dikarenakan dampak negatif yang mungkin 

mengiringi sebagai akibat dilakukannya whistleblowing. Penelitian ini 

membagi retaliasi menjadi dua yaitu retaliasi rendah dan retaliasi tinggi. 

Retaliasi rendah merupakan keadaan dimana calon whistleblower mengalami 

ancaman yang berdampak pada dirinya. Sedangkan retaliasi tinggi merupakan 

keadaan dimana calon whistleblower mengalami ancaman yang berdampak 

pada dirinya dan lingkungan sekitarnya.  

 Dari hasil uji menunjukkan bahwa  perempuan cenderung melakukan 

tindakan whistleblowing dibandingkan dengan laki-laki. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian milik(Kaplan et al, 2008)menunjukkan hasil bahwa 

perempuan lebih cenderung melakukan whistleblowing daripada laki- laki. 

 Selain itu hasil dari penelitian ini menerima hipotesis kedua yang 

diajukan, yaitumaterialitas berpengaruh positif terhadap intensi melakukan 

whistleblowing terutama ketika responden perempuan. Hasil dari penelitian 

ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari (Fatoki, 2013)bahwa 

semakin tinggi materialitas yang dimiliki oleh calon whistleblowing akan 

semakin tinggi pula niatnya untuk melakukan whistleblowing. 
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Materialitasdalam penelitian ini merupakan persepsi mengenai sumber atau 

bukti – bukti yang kuat yang telah dimiliki oleh calon whistleblower yang 

mampu menunjukkan bahwa seseorang terindikasi telah melakukan tindakkan 

kecurangan yang bertujuan untuk membantu dalam menentukan tingkat 

kepercayaan terhadap informasi kecurangan yang akan dijabarkan dan 

informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini 

materialitas dibagi menjadi dua yaitu materialitas rendah dan materialitas 

tinggi. Materialitas rendah adalah keadaan dimana calon whistleblower 

menemukan bukti yang nominal atau jumlahnya dirasa kurang kuat untuk 

mengungkapkan kecurangan. Materialitas tinggi merupakan keadaan dimana 

calon whistleblower menemukan bukti yang nominal atau jumlahnya dirasa 

cukup kuat untuk mengungkapkan kecurangan.  

 Dari hasil uji menunjukkan bahwa  perempuan cenderung melakukan 

tindakan whistleblowing dibandingkan dengan laki-laki. Hal itu dikarenakan 

gender adalah suatu  perbedaan yang timbul antara laki – laki dan perempuan. 

Ditinjau dari bagaimana mereka bertindak, berperilaku sampai dengan 

berpikir. Hasil ini didukung dari penelitian milik(Courtenay, 2000) 

menyatakan bahwa laki-laki dan anak laki-laki mengalami tekanan yang lebih 

besar dibanding perempuan dan anak perempuan.


