
57 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identitas Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiwa akuntansi pada perguruan 

tinggi di Kota Semarang jumlahnya 112 responden. Dari rumus slovin dibutuhkan 

sampel minimal 99, sedangkan dari 112 kuesioner yang disebar hanya kembali 100. 

Maka dari kuesioner yang kembali yaitu 100 telah memenuhi syarat slovin yaitu 99. 

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut: 

Table 4.1 

Persentase Responden  

Gambaran 

Responden 

Keterangan Frekuensi 

Jenis Kelamin Pria 72 

 Wanita 28 

Usia < 19 32 

 19-21 51 

 > 21 17 

Angkatan 2015 33 

 2016 57 

 2017 10 

Universitas Undip 16 

 Unnes 16 

 USM 16 

 Unissula 16 

 Untag 16 

 Unikas 20 
Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Dari Tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan dalam gambaran umum responden 

sebagai berikut: 

1. Sebagian besar responden adalah berjenis kelamin pria, hal tersebut karena 

responden dalam penelitian ini adalah mahasiwa akuntansi pada perguruan 

tinggi di Kota Semarang, dimana jumlah mahasiswa pria lebih banyak 

dibandingkan mahasiswa wanita. 

2. Responden berusia antara 19-21 tahun adalah yang terbesar yaitu 51% dari total 

100 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

3. Responden dengan angkatan 2016 adalah yang dominan sebanyak 57 orang 

atau sebesar 57 persen dari seluruh responden. 

4. Responden mahasiswa akuntansi Unika adalah yang dominan sebanyak 20 

orang atau sebesar 20 persen dari seluruh responden 

 

4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

4.2.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Faktor. 

Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Nilai pearson correlation yang 

berada di atas 0,198 menunjukkan sebagai item yang valid. Pengujian validitas 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Validitas  

VARIABEL / INDIKATOR 

Loading 

Factor  KETERANGAN 

Sikap Berperilaku   

-         Indikator 1 0,890 Valid 

-         Indikator 2 0,884 Valid 

-         Indikator 3 0,819 Valid 

-         Indikator 4 0,868 Valid 

-         Indikator 5 0.909 Valid 

Perspesi Norma Subyektif   

-         Indikator 1 0,886 Valid 

-         Indikator 2 0,833 Valid 

-         Indikator 3 0,887 Valid 

-         Indikator 4 0,862 Valid 

-         Indikator 5 0,905 Valid 

Persepsi Kontrol Perilaku   

-         Indikator 1 0,933 Valid 

-         Indikator 2 0,933 Valid 

-         Indikator 3 0,874 Valid 

-         Indikator 4 0,917 Valid 

Niat Whistleblowing   

-         Indikator 1 0,531 Valid 

-         Indikator 2 0,671 Valid 

-         Indikator 3 0,829 Valid 

-         Indikator 4 0,781 Valid 

-         Indikator 5 0,748 Valid 

-         Indikator 6 0,707 Valid 

-         Indikator 7 0,772 Valid 

-         Indikator 8 0,383 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel-variabel yang digunakan  dalam penelitian ini mempunyai nilai 
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pearson correlation yang lebih besar dari 0,198. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa semua indikator tersebut adalah valid artinya responden memahami pertanyaan 

yang dibuat dalam kuesioner. 

4.2.2. Uji  Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat 

pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha. Pengujian 

reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Reliabilitas  

 

VARIABEL / 

INDIKATOR 

Cronbach 

Alpha KETERANGAN 

Sikap Berperilaku 0,922 Reliable 

Perspesi Norma Subyektif 0,922 Reliable 

Persepsi Kontrol Perilaku 0,934 Reliable 

Niat Whistleblowing 0,821 Reliable 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil pengujian reliabilitas variabel variabel yang digunakan  dalam penelitian 

ini diperoleh nilai Alpha yang lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti bahwa konstruk 

variable-variabel tersebut adalah reliabel.  

4.3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi: normalitas data, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas yang dilakukan sebagai berikut: 



61 

 

 

4.3.1. Normalitas Data 

Untuk menentukan normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai 

signifikansi harus di atas 10% (Santoso, 2004). Pengujian terhadap normalitas data 

dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan semua variabel yang 

nilai signifikansinya di atas 10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut ini : 

Tabel 4.4 

Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .46888526 

Most Extreme Differences Absolute .084 

Positive .056 

Negative -.084 

Test Statistic .084 

Asymp. Sig. (2-tailed) .081c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber  : Output SPSS 

Sampel hasil pada tabel 4.4 tersebut nampak bahwa variable-variabel  

terdistribusi normal, dimana nilai t statistik kolmogorov-smirnov lebih besar dari 

0,1 Hasil uji normalitas tersebut menunjukkan hasil dengan data yang berdistribusi 
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normal, sehingga sampel tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut. 

4.3.2. Uji Multikoliniearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikoliniearitas antar variabel 

independen digunakan variance inflation factor (VIF). Berdasar hasil penelitian 

pada output SPSS versi 11.5, maka besarnya VIF dari masing-masing variabel 

independen dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 x1 .143 6.986 

x2 .139 7.198 

x3 .924 1.083 

a. Dependent Variable: y 

         Sumber:  Output SPSS 

Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel-variabel independen 

terjadi persoalan multikolinearitas (Santoso, 2004). Berdasarkan Tabel 4.5 tidak 

terdapat variabel independen yang mempunyai nilai VIF > 10, artinya ketiga 

variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan multikolinieritas. 
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4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Glejser test digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. 

Glejser menyarankan untuk meregresi nilai absolut dari ei terhadap variabel X 

(variabel bebas) yang diperkirakan mempunyai hubungan yang erat dengan δi
2 . 

Berdasar output SPSS versi 11.5 maka hasil uji heteroskedastisitas dapat 

ditunjukkan dalam tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .539 .120  4.481 .000 

x1 -.133 .072 -.486 -1.847 .068 

x2 .127 .075 .456 1.706 .091 

x3 -.041 .028 -.151 -1.453 .149 

a. Dependent Variable: AbsRes 

  Sumber: Output SPSS 

Hasil perhitungan pada tabel 4.6 tersebut di atas menunjukkan   bahwa 

tidak satupun dari variable-variabel independen yang  signifikan mempengaruhi 

residual absolut, dimana nilai probabilitas signifikansinya lebih besar 10%.  Jika 

probabilitas signifikansinya lebih besar daripada tingkat kepercayaan yang 

digunakan (α = 10%),  dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung  

heteroskedastisitas (Ghozali, 2001). 
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4.4. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipótesis dengan menggunakan regressi berganda dalam 

penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

(Imam Ghozali, 2001) yaitu: sikap berperilaku, persepsi norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing. Perhitungan statistik dalam analisis 

regresi linier yang digunakan dalam penelitian menggunakan bantuan program 

komputer SPSS  for Windows 11.0. Adapun ringkasan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi  

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.644 .217  7.587 

x1 .281 .130 .274 2.161 

x2 .299 .134 .332 2.231 

x3 .388 .051 .603 7.664 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019 

 Dari tabel 4.7 maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

WB = 0,274 Sikap + 0,332 Subyektif + 0,603 Kontrol   

Koefisien determinasi merupakan penunjuk mengenai besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan 
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dengan nilai adjusted R2. Hasil penelitian ini memberikan hasil nilai adjusted R2 

sebesar 0,453. Hal ini mengindikasikan bahwa 43,4% niat whistleblowing dapat 

dijelaskan oleh sikap berperilaku, persepsi norma subyektif dan persepsi kontrol 

perilaku, sedangkan selebihnya 56,6% niat whistleblowing dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak termasuk dalam model ini. Hal ini mengindikasikan bahwa niat 

whistleblowing tidak hanya dipengaruhi oleh sikap berperilaku, persepsi norma 

subyektif dan persepsi kontrol perilaku, namun ada variabel lain yang mempengaruhi 

niat whistleblowing. 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .672a .451 .434 .47616 

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 

b. Dependent Variable: y 

 

4.4.1. Pengaruh Sikap Berperilaku (X1) terhadap Niat Whistleblowing (Y) 

 

 Pengujian secara parsial variabel XI (sikap berperilaku) memiliki koefisien 

regressi sebesar 0,274 dengan nilai t hitung sebesar 2,161. Nilai t hitung sebesar 2,161 

> t hitung (1,68) menunjukkan bahwa variabel sikap berperilaku memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap niat whistleblowing.  
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4.4.2. Pengaruh Persepsi Norma Subyektif (X2) terhadap Niat Whistleblowing (Y) 

 Pengujian secara parsial variabel XI (persepsi norma subyektif) memiliki 

koefisien regressi sebesar 0,332 dengan nilai t hitung sebesar 2,231. Nilai t hitung 

sebesar 2,231 > t hitung (1,68) menunjukkan bahwa variabel persepsi norma subyektif 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat whistleblowing.  

 

4.4.3. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku (X3) terhadap Niat Whistleblowing (Y) 

 Pengujian secara parsial variabel XI (persepsi kontrol perilaku) memiliki 

koefisien regressi sebesar 0,803 dengan nilai t hitung sebesar 7,664. Nilai t hitung 

sebesar 7,664 > t hitung (1,68) menunjukkan bahwa variabel persepsi kontrol perilaku 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat whistleblowing.  

 

4.5 Pembahasan Data 

Pada pembahasan ini akan di bahas dari setiap hipotesis yang telah di 

uji dan akan dijabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hipotesis  

tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Sikap Berperilaku terhadap Niat Whistleblowing  

Arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif 

sikap berperilaku terhadap niat whistleblowing. Semakin positif maka sikap 

terhadap prilaku mahasiswa akan cenderung tidak merugikan orang lain. 
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Hal ini mengindikasikan bahwa sikap berperilaku yang tinggi dari 

mahasiswa akuntansi mampu meningkatkan niat whistleblowing. 

2. Pengaruh Persepsi Norma Subyektif terhadap Niat Whistleblowing  

Arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif 

persepsi norma subyektif terhadap niat whistleblowing. Semakin positif 

maka norma subyektif mahasiswa akan cenderung tidak merugikan orang 

lain. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi norma subyektif yang tinggi 

dari mahasiswa akuntansi mampu meningkatkan niat whistleblowing. 

3. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Niat Whistleblowing  

Arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif 

persepsi kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing. Semakin positif 

maka control prilaku mahasiswa akan cenderung tidak merugikan orang 

lain. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi kontrol perilaku yang tinggi 

dari mahasiswa akuntansi mampu meningkatkan niat whistleblowing. 
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