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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

4.1 Gambaran umum Partisipan  

4.1.1 Jumlah Partisipan Penelitian  

 Dari eksperimen yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 100 

responden yang digunakan untuk mengolah data untuk melakukan penelitian 

ini. Tabel berikut menunjukkan secara umum responden yang telah 

mengikuti penelitian ini. 

Tabel 4.1.1. Jumlah Partisipan Penelitian 

 Mengikuti 

Eksperimen 

Tidak lolos uji 

manipulasi 

Partisipan Yang 

Digunakan 

Retaliasi 

Rendah 

30 5 25 

Retaliasi Tinggi 30 5 25 

Materialitas 

Rendah 

35 10 25 

Materialitas 

Tinggi 

31 6 25 

Jumlah 126 26 100 

Sumber : Lampiran II 

Dari Tabel 4.1.1 menunjukkan bahwa jumlah responden yang telah 

mengikuti penelitian eksperimen ini. Responden yang mengikuti dari 
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penelitian eksperimen ini berjumlah 126 mahasiswa program studi 

akuntansi. Dari eksperimen yang dilakukan oleh peneliti dimana 

eksperimen yang berhasil lolos uji sebanyak 100 mahasiswa. Dapat dirinci 

dari 100 mahasiswa tersebut yang lolos uji manipulasi retaliasi rendah 

sebanyak 25 mahasiswa, yang lolos uji manipulasi retaliasi tinggi sebanyak 

25 mahasiswa, yang lolos uji manipulasi materialitas rendah sebanyak 25 

mahasiswa, yang lolos uji manipulasi materialitas tinggi sebanyak 25 

mahasiswa. Sehingga yang tidak lolos uji manipulasi masing – masing 

dalam retaliasi rendah sebanyak 5 mahasiswa, retaliasi tinggi sebanyak 5 

mahasiswa, materialitas rendah sebanyak 10 mahasiwa, dan materialitas 

tinggi sebanyak 6 mahasiswa. 

4.1.2 Data Diri Responden 

Tabel 4.1.2 Data Diri Partisipan Responden 

Sumber : Lampiran II 

 Tabel 4.1.2 dapat ditunjukkan dengan Data Diri Responden yang telah 

mengikuti penelitian eksperimen ini. Data Diri yang ada dalam penelitian 

  

Gender Etika Bisnis    

Laki - laki Perempuan 

Sudah 

Mengambil 

Belum 

Mengambil     
Retaliasi 

Rendah 6 19 15 10    
Retaliasi 

Tinggi 14 11 15 10    
Materialitas 

Rendah 5 20 17 8    
Materialitas 

Tinggi 9 16 17 8    
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eksperimen ini terdiri dari Nama, Nim, jenis kelamin responden 

eksperimen, sudah mengambil Mata Kuliah Etika Bisnis atau belum 

mengambil Mata Kuliah Etika Bisnis. 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas Internal Eksperimen 

Menurut Nahartyo (2013), desain penelitian yang baik harus memiliki 

validitas internal yang baik yaitu memenuhi unsur sebagai berikut: 

a. Histori 

Dalam melakukan penelitian eksperimen peristiwa yang dialami 

oleh partisipan yaitu keikutsertaan dalam mengisi kuesioner 

eksperimen. Partisipan juga mengikuti eksperimen yang dilakukan 

oleh peneliti lainnya. Sehingga hasil eksperimen ini tidak hanya 

dipengaruhi oleh cek manipulasi saja. Eksperimen ini hanya 

memerlukan waktu 20 menit pada kelas. 

b. Maturasi 

Dalam penelitian eksperimen ini membutuhkan waktu 20 menit 

untuk mengikuti eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Waktu 20 

menit dibedakan dalam 3 menit untuk mengisi data diri partisipan, 7 

menit untuk mengisi bagian I yaitu, 9 menit untuk mengisi bagian II 

dan 1 menit untuk mengisi bagian III. Jadi, dapat dipastikan tidak 

ada masturasi. 

c. Pengujian (testing) 
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Pengujian pada kelas yang akan dilakukan untuk penelitian 

eksperimen yaitu Aksosling, Pengauditan 2 dan Matematika Bisnis. 

Peneliti sebelum melakukan eksperimen menanyakan apakah 

mahasiswa sudah mendapatkan penelitian atau belum mendapatkan 

penelitian bertanya langsung pada mahasiswa untuk memastikan 

apakah eksperimen ini sama atau tidak dengan eksperimen 

sebelumnya.  

            d.  Instrumentasi 

  Merupakan kejadian yang disebabkan oleh bergantinya alat ukur      

yang digunakan sehingga memperngaruhi jalannya eksperimen. 

Namun dalam peneltian ini, ekperimenter tidak melakukan 

pergantian alat ukur sehingga tidak ada efek instrumentasi. 

e.  Seleksi 

Dalam tahap seleksi ini partisipan yang dilakukan oleh penelitian 

eksperimen ini, peneliti melakukan eksperimen yang berbeda kelas 

Aksosling antara materialitas rendah, materialitas tinggi dan sudah 

mengambil mata kuliah Etika Bisnis. Pada kelas Pengauditan 2 antara 

retaliasi rendah, retaliasi tinggi dan sudah mengambil mata kuliah 

Etika Bisnis. Pada kelas Matematika Bisnis untuk materialitas 

rendah, materialitas tinggi, retaliasi rendah, retaliasi tinggi dan belum 

mengambil mata kuliah Etika Bisnis. 
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f.   Regresi 

     Regresi bisa dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa kendala oleh 

partisipan yang akan dilakukan eksperimen dipilih secara acak. Hal 

ini menyebabkan hasil dari eksperimen yang dilakukan. Akan tetapi 

eksperimen yang dilakukan secara acak yang diikuti partisipan maka 

tidak terjadi regresi. 

g.   Mortaliti Eksperimen 

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh peneliti membutuhkan 

waktu yang cukup singkat dari partisipan sehingga tidak adanya 

mortaliti eksperimen ketika partisipan keluar secara tiba – tiba dari 

kelas yang akan melakukan penelitian. 

4.3 Statistik Deskriptif 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada penelitian 

ini : 

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif 

variabel  

kisaran 

teoritis 

kisaran 

aktual  Mean 

rentang skala 

keterangan rendah sedang  tinggi 

retaliasi  1 – 5 1 - 5  2.8467 1 - 2.33 2.34 - 3.66 3.66 - 5 Sedang   

materialitas  1 – 5  1 – 4.67 2.8467 1 - 2.33 2.34 - 3.66 3.66 - 5 Sedang   

 

Sumber : Lampiran IV 

 Dari tabel 4.3 diketahui bahwa nilai mean untuk variabel retaliasi sebesar 

2.8467  termasuk dalam kategori sedang. Nilai dari hasil mean ini menunjukkan 

bahwa persepsi terhadap variabel retaliasi ini dalam kategori sedang, maka 
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seseorang antara melaporkan tindakan kecurangan atau tidak melaporkan 

tindakan kecurangan. Retaliasi merupakan dampak konsekuensi dari suatu 

tindakan yang pernah dilakukan oleh seseorang. 

 Nilai mean untuk variabel materialitas sebesar 2.8467 termasuk dalam 

kategori sedang. Nilai dari hasil mean ini menunjukkan bahwa persepsi 

terhadap variabel materialitas ini dalam kategori sedang, maka salah saji dalam 

laporan keuangan dalam tahap wajar. Materialitas merupakan nilai yang dapat 

hilang atau sering disebut salah saji informasi akuntansi dalam menggunakan 

laporan keuangan. 

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Hipotesis 1 = Terdapat perbedaan Intensi Melakukan Whistleblowing 

antara Retaliasi Rendah dan Retaliasi Tinggi 

Untuk menguji Hipotesis pertama, peniliti menggunakan Independent 

Sample Test yang dilakukan untuk menentukan apakah dua sample yang 

tidak berhubungan memiliki rata – rata yang berbeda. Uji beda t - test 

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan anatara nilai rata – rata 

standart error dari perbedaan rata – rata dua sample. Berikut ini 

merupakan hasil pengujian menggiunakan Independent Sample Test: 
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Tabel 4.4.1. Uji Independent Sample Test 

Kategori Retaliasi N 
Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Rata Retaliasi 

Retaliasi 

Rendah 
25 4.1467 0.53645 0.10729 

Retaliasi 

Tinggi 
25 1.5467 0.33166 0.06633 

 

Kategori  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig  T  Df  

Sig. (2-

tailed) 

Rata 

Retaliasi  

Equal variances 

assumed 
3.738 0.059 20.612 48 0.000 

Equal variances 

not assumed 
    20.612 40.009 0.000 

Sumber : Lampiran III 

Di lihat dari tabel Groups Statistics membagi rata – rata antara dua retaliasi yaitu 

retaliasi rendah dengan mean 4.1467 sedangkan untuk retaliasi tinggi dengan mean 

1.5467. Secara absolut jelas bahwa rata – rata antara retaliasi rendah dan retaliasi 

tinggi terdapat perbedaan hasil mean dengan nyata melalui statistic maka dapat 

dilihat dari output kedua (Independent Sample Test). Pada tahapan analisis kedua 

yang harus dilakukan dengan melihat kedua sample apakah sama ( Equal Variance 

Assumsed ) atau berbeda ( Equal Variances Not Assumsed ) dengan melihat nilai 

Levene’s Test for Equality of Variances. Lalu tahapan selanjutnya dengan melihat 

t – test apakah terdapat perbedaan atau tidak. Hipotesis dapat diterima jika H0 tidak 

dapat ditolak atau sama dengan kata lain probabilitas > 0.05. Hipotesis tidak dapat 

diterima jika HA dapat ditolak atau berbeda dengan kata lain probabilitas < 0.05. 

Terlihat dari output SPSS bahwa F hitung Levene Test sebesar probabilitas 0.059 
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karena probabilitas > 0.05 maka disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak atau 

memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda t – test harus 

menggunakan asumsi equal variance assumed dari output SPSS dapat dilihat bahwa 

nilai t pada equal variance assumed adalah 20.612 dengan probabilitas signifikan 

0.000 (two tail). Jadi dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis pertama bahwa rata – 

rata antara retaliasi rendah dan retaliasi tinggi terdapat perbedaan antara keduanya. 

Dalam penelitian eksperimen ini sejalan dengan peniliti sebelumnya yaitu milik 

(Fatoki,2013) yaitu semakin rendah retaliasi maka intensi melakukan 

Whistleblowing akan semakin tinggi.  

4.4.2 Hipotesis 2 = Terdapat perbedaan Intensi Melakukan Whistleblowing 

antara Materilitas Rendah dan Materilitas Tinggi. 

Untuk menguji Hipotesis pertama, peniliti menggunakan Independent 

Sample Test yang dilakukan untuk menentukan apakah dua sample yang 

tidak berhubungan memiliki rata – rata yang berbeda. Uji beda t - test 

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan anatara nilai rata – rata 

standart error dari perbedaan rata – rata dua sample. Berikut ini 

merupakan hasil pengujian menggiunakan Independent Sample Test: 

 Tabel 4.4.2. Uji Independent Sample Test 

Kategori Materialitas 
N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Rata 

Materialitas  

Materialitas 

Rendah 
25 1.6 0.37268 0.07454 

Materialitas Tinggi 25 4.0933 0.49554 0.09911 
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Kategori  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

  

F Sig  T  Df  

Sig. 

(2-

tailed) 

Rata 

Materialitas 

Equal variances 

assumed 
1.206 0.278 -20.106 48 0.000 

Equal variances not 

assumed 
    -20.106 44.569 0.000 

Sumber : Lampiran III 

Di lihat dari tabel Groups Statistics membagi rata – rata antara dua 

materialitas yaitu materialitas rendah dengan mean 1.6000 sedangkan 

untuk materialitas  tinggi dengan mean 4.0933. Secara absolut jelas bahwa 

rata – rata antara materialitas rendah dan materialitas tinggi terdapat 

perbedaan hasil mean dengan nyata melalui statistic maka dapat dilihat 

dari output kedua (Independent Sample Test). Pada tahapan analisis kedua 

yang harus dilakukan dengan melihat kedua sample apakah sama ( Equal 

Variance Assumsed ) atau berbeda ( Equal Variances Not Assumsed ) 

dengan melihat nilai Levene’s Test for Equality of Variances. Lalu 

tahapan selanjutnya dengan melihat t – test apakah terdapat perbedaan 

atau tidak. Hipotesis dapat diterima jika H0 tidak dapat ditolak atau sama 

dengan kata lain probabilitas > 0.05. Hipotesis tidak dapat diterima jika 

HA dapat ditolak atau berbeda dengan kata lain probabilitas < 0.05. 

Terlihat dari output SPSS bahwa F hitung Levene Test sebesar 

probabilitas 0.278 karena probabilitas > 0.05 maka disimpulkan bahwa 

H0 tidak dapat ditolak atau memiliki variance yang sama. Dengan 
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demikian analisis uji beda t – test harus menggunakan asumsi equal 

variance assumed dari output SPSS dapat dilihat bahwa nilai t pada equal 

variance assumed adalah 20.106 dengan probabilitas signifikan 0.000 

(two tail). Jadi dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis kedua bahwa rata – 

rata antara materialitas rendah dan materialitas tinggi terdapat perbedaan 

antara keduanya. Dalam penelitian eksperimen ini sejalan dengan peniliti 

sebelumnya yaitu milik (Fatoki,2013) yaitu semakin rendah materialitas 

maka intensi melakukan Whistleblowing akan semakin rendah. 

4.4.3 Hipotesis 3 = Etika Bisnis tidak berpengaruh terhadap Intensi 

Melakukukan Whistleblowing. 

Untuk menguji hipotesis ketiga, peneliti menggunakan Regresi Sederhana 

yang bertujuan untuk mengukur dua variabel dengan cara 

membandingkan nilai F hitung dengan T hitung dilihat dari nilai 

signifikansinya. Hasil hipotesis dapat diterima apabila nilai 

signifikansinya lebih kecil dari α ( 0,05 ).  

Tabel 4.4.3. Uji Regresi Linear 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .200 1 .200 .109 .742b 

Residual 180.782 98 1.845   

Total 180.982 99    

a. Dependent Variable: INTENSIWHISTLEBLOWING 

b. Predictors: (Constant), ETBIS 

Sumber : Lampiran III 
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Dari tabel 4.4.3 dengan Uji Regresi Linear Uji ANNOVA atau F test didapat 

nilai F hitung sebesar 0.109 dengan probabilitas 0.742. Nilai F hitung lebih 

besar dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

Intensi Whistleblowing dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap Etika 

Bisnis. 

4.5 Pembahasan  

Hasil dari eksperimen penelitian ini pada hipotesis pertama yaitu ada 

perbedaan Intensi Melakukan Whistleblowing antara Retaliasi Rendah dan 

Retaliasi Tinggi dan hasilnya diterima. Pada hasil penelitian, Intensi Melakukan 

Whistleblowing pada retaliasi rendah dengan hasil lebih tinggi daripada retaliasi 

tinggi. Hal ini menunjukkan retaliasi rendah berdampak pada seseorang apabila 

melakukan tindakan kecurangan maka seseorang tersebut akan kehilangan 

pekerjaan, tidak mendapat bonus tahun. Sedangkan retaliasi tinggi berdampak 

pada seseorang apabila melakukan tindakan kecurangan maka seseorang 

tersebut akan kehilangan pekerjaan, tidak mendapat bonus tahun, seseorang 

yang dekat akan berdampak kehilangan pekerjaan. Jadi, hasil dari penelitian ini 

mendukung dari penelitian milik (Fatoki,2013 ) bahwa semakin rendah tingkat 

retalisi yang ia dapat maka, intensi untuk melakukan Whistleblowing akan 

semakin tinggi. 

Pada hipotesis kedua yaitu ada perbedaan Intensi Melakukan Whsitleblowing 

antara Materialitas Rendah dan Materialitas Tinggi diterima. Penelitian ini 

menerima hipotesis kedua yaitu berpengaruh positif terhadap Intensi 

Melakukan Whistleblowing. Dalam penelitian ini Intensi Melakukan 
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Whistleblowing pada materialitas rendah dibandingkan materialitas tinggi. 

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. 

Pada hipotesis ketiga yaitu tidak ada perbedaan Intensi Melakukan 

Whistleblowing terhadap Etika Bisnis. Penelitian ini tidak menerima hipotesis 

kedua yaitu berpengaruh negatif terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing. 

Dalam penelitian ini pengaruh tidak diterimanya kedua variabel ini karena rata 

– rata dari hasil responden sudah pada mengambil mata kuliah etika bisnis dan 

sisanya belum pada mengambil. Hal ini menyebabkan hasil hipotesis tidak 

diterima dan hasil signifikansinya melebihi nilai α ( 0,05 ). Alasan tidak 

berpengaruhnya Etika Bisnis terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing 

adalah karena tidak ada peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia 

khususnya tentang whistleblowing. Materi yang tidak dipelajari dalam mata 

kuliah etika bisnis tidak secara khusus / spesifik membahas tentang 

whistleblowing sehingga tidak ada perbedaan sikap mahasiswa yang belum dan 

sudah mengambil mata kuliah etika bisnis yang sudah mengambil maupun 

belum mengambil. Hal ini didukung oleh penelitian Banerjee & Roy (2014) 

yang menyatakan bahwa tidak pengaruh etika bisnis dengan intensi 

whistleblowing. Menurut Near & Miceli (1985) paparan yang dilakukan oleh 

karyawan sebelumya atau yang sudah ada tentang kecurangan diorganisasi yang 

melanggar hukum, korup kepada orang atau individu yang dapat memulai 
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tindakan whistleblowing. Dalam mata kuliah etika bisnis hanya mempelajari 

etika dan moral, etiket, hukum, etika bisnis dan penerapan etika dalam bisnis, 

Good Corporate Gorvernance, Corporate Social Responsibility, dasar etika 

profesi dan membandingkan kode etik profesi, penerapan kode etik profesi 

akuntan di Indonesia, regulasi kode etik profesi akuntan internasional yang 

dapat diketahui dari rencana pembelajaran semester atau silabus. Dengan ini 

menunjukkan bahwa materi yang dipelajari dalam etika bisnis tidak 

berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing, karena mahasiswa 

hanya mempelajari konsep dasar dan penerapan materi ketika mahasiswa 

tersebut melakukan tindakan whistleblowing maka berasal dari mahasiswa 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


