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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. 

Lokasi penelitian ini dilakukan adalah di Universitas Katolik Soegijapranata 

yang beralamat di Jalan Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Dhuwur, 

Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang. 

 

3.2 Subjek dan Partisipan 

3.2.1 Subjek 

Subjek penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa aktif Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata yang telah menempuh mata kuliah Internal Audit dan 

mau menjadi partisipan penelitian ini. 

 

3.2.2 Partisipan 

Menurut Nahartyo (2013) dalam setiap sel diperlukan minimal 

10 partisipan, namun dalam penelitian ini peneliti memakai 15 

partisipan dalam setiap sel nya. Dalam penelitian ini terdapat 6 

kelompok sehingga partisipan yang dibutuhkan adalah 6 x 15 
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partisipan yaitu 90 partisipan. Partisipan dipilih secara acak sederhana 

atau simple randomization. Peneliti akan membagi lembar penugasan 

eksperimen dengan treatment yang berbeda-beda kepada mahasiswa di 

dalam kelas secara acak. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam 

penelitian ini, sumber data berasal langsung dari partisipan eksperimen. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 

teknik eksperimen, yaitu desain penelitian untuk menginvestigasi suatu 

fenomena dengan merekayasa atau memanipulasi keadaan dengan 

prosedur tertentu lalu mengamati dan menginterpretasi hasil 

perekayasaan tersebut (Nahartyo, 2013). 

 

3.3.3 Desain Eksperimen 

Variabel dependen dalam penelitian adalah niat whistleblowing, 

variabel independen penelitian ini adalah keseriusan masalah dan risiko 

yang ditanggung pelapor, dan variabel moderasinya status pelanggar. 
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Variabel status pelanggar terdiri dari tiga level yaitu lebih rendah, 

setara, dan lebih tinggi. Variabel keseriusan masalah dan risiko yang 

ditanggung pelapor masing-masing terdiri dari dua level yaitu rendah 

dan tinggi.  

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

yaitu 3 x 2 dengan keseluruhan sel sebanyak 12. Berikut adalah desain 

eksperimen yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

1. Tabel Desain Eksperimen 1 

Tabel 1. Tabel desain eksperimen 1 

KESERIUSAN 

MASALAH 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 

Setara 

Lebih 

Tinggi 

Masalah Tidak 

Serius 

1 2 3 

Masalah Serius 4 5 6 

 

Sel 1 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar lebih rendah dan masalah tidak serius. 

Sel 2 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar setara dan masalah tidak serius. 
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Sel 3 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar lebih tinggi dan masalah tidak serius. 

Sel 4 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar lebih rendah dan masalah serius. 

Sel 5 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar setara dan masalah serius. 

Sel 6 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar lebih tinggi dan masalah serius. 

2. Tabel Desain Eksperimen 2 

Tabel 2. Tabel desain eksperimen 2 

RISIKO YANG 

DITANGGUNG 

PELAPOR 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 

Setara 

Lebih 

Tinggi 

Risiko Rendah 7 8 9 

Risiko Tinggi 10 11 12 

 

Sel 7 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar lebih rendah dan risiko yang 

ditanggung pelapor rendah. 
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Sel 8 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar setara dan risiko yang ditanggung 

pelapor rendah. 

Sel 9 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar lebih tinggi dan risiko yang ditanggung 

pelapor rendah. 

Sel 10 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar lebih rendah dan risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

Sel 11 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar setara dan risiko yang ditanggung 

pelapor tinggi. 

Sel 12 adalah kondisi di mana partisipan akan dihadapkan 

dengan status pelanggar lebih tinggi dan risiko yang ditanggung 

pelapor tinggi. 

Dalam penelitian ini, eksperimen terdiri dari 2 (dua) sesi. Pada 

awal eksperimen dimulai, partisipan akan dibagi menjadi enam 

kelompok untuk diberi treatment yang berbeda-beda. Setiap kelompok 

dalam eksperimen ini akan diisi oleh 15 partisipan. Dalam penelitian ini 

terdapat 6 kelompok sehingga partisipan yang dibutuhkan adalah 6 x 15 

partisipan yaitu 90 partisipan.  
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Kegiatan yang dilakukan saat proses pelaksanaan eksperimen 

antara lain yaitu eksperimenter akan memperkenalkan diri dan 

menjelaskan mengenai eksperimen yang akan dilakukan, sekaligus 

meminta persetujuan calon partisipan untuk membantu untuk 

berpartisipasi dalam penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu, 

eksperimenter akan membagikan lembar penugasan eksperimen yang 

ada di dalam amplop kepada partisipan. Setelah semua partisipan 

mendapat lembar penugasan, partisipan dipersilakan untuk membuka 

amplop dan mengeluarkan kertas berwarna merah muda, yaitu lembar 

eksperimen Sesi 1. Kemudian paritisipan diberi waktu 4 (empat) menit 

untuk membaca dan menjawab pertanyaan dan pernyataan mengenai 

kasus yang tersedia di lembar Sesi 1. Setelah selesai, partisipan diimbau 

untuk memasukkan lembar sesi 1 ke dalam amplop dan dipersilakan 

untuk mengeluarkan lembar eksperimen Sesi 2 (kertas berwarna 

kuning). Kemudian partisipan dipersilakan untuk menjawab lembar 

eksperimen Sesi 2 seperti instruksi yang diberikan di Sesi 1. Setelah 

selesai menjawab seluruh lembar eksperimen Sesi 2, partisipan diimbau 

untuk memasukkan lembar eksperimen Sesi 2 ke dalam amplop dan 

dipersilakan untuk mengeluarkan kertas berwarna putih untuk mengisi 

identitas mereka. Setelah selesai, partisipan diimbau untuk 

memasukkan kertas tersebut ke dalam amplop dan eksperimenter akan 

menarik amplop lembar penugasan untuk dicek dan diteliti lebih lanjut 

untuk mendapatkan hasil penelitian. 



36 

 

 

 

Pembedaan warna kertas lembar eksperimen dari lembar petunjuk 

pengisian dan lembar identitas berwarna putih, lembar eksperimen Sesi 

1 berwarna merah muda, dan lembar eksperimen Sesi 2 berwarna 

kuning bertujuan untuk membantu eksperimenter untuk mengawasi dan 

memastikan bahwa lembar yang diambil partisipan sesuai dengan 

instruksi dari eksperimenter dan mencegah partisipan untuk membuka 

lembar lain yang tidak sesuai dengan instruksi dari eksperimenter.  

 

3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Uji Data Validitas Internal Eksperimen 

Validitas internal dalam konteks desain eksperimen 

menggambarkan tentang kemampuan peneliti dalam mengendalikan 

variabel-variabel independen melalui rekayasa atau manipulasi kondisi 

pada partisipan eksperimen serta mengontrol variabel ekstrani atau 

variabel pengganggu. Validitas internal berkaitan dengan tingkat 

kepercayaan pada hasil eksperimen dan kualitas eksperimen yang 

mencakup ketepatan desain eksperimen, randomisasi, dan rekayasa 

yang diberikan (Nahartyo, 2013).  

Menurut Hartono (2013), validitas internal merupakan 

pengukuran seberapa valid kausalitas terjadi, atau seberapa benar 

variasi pada variabel dependen disebabkan oleh variasi pada variabel 

independennya. 
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Ancaman validitas internal dapat disebabkan oleh beberapa hal 

antara lain (Hartono, 2013): 

a. Histori 

Histori yaitu peristiwa tertentu di luar proses eksperimen 

yang dialami oleh partisipan penelitian selama eksperimen 

berlangsung yang dapat mempengaruhi reaksi partisipan, 

misalnya perbedaan tempat dan waktu eksperimen dilakukan 

dapat mempengaruhi hasil eksperimen karena perbedaan kondisi 

kenyamanan tempat ataupun waktu belajar. Pada penelitian ini, 

eksperimen akan dilakukan di ruang kelas yang berbeda, namun 

fasilitas yang disediakan di masing-masing kelas kurang lebih 

sama, dan waktu pelaksanaan eksperimen akan dilakukan pada 

waktu yang hampir sama, yaitu kisaran pukul 09.00 sampai 

dengan pukul 10.30 WIB. 

b. Maturasi 

Maturasi merupakan efek waktu yang bisa mempengaruhi 

hasil eksperimen, yaitu perubahan yang terjadi pada subjek 

eksperimen, misalnya perilaku dari subjek eksperimen seperti 

rasa bosan. Waktu yang diberikan dalam mengisi jawaban setiap 

kasus adalah masing-masing empat (4) menit. Sedangkan untuk 

mengisi identitas, partisipan diberi waktu selama satu (1) menit. 

Waktu pengisian penugasan telah ditentukan peneliti bertujuan 
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supaya partisipan tidak bosan karena menunggu terlalu lama 

untuk mengerjakan soal pada lembar berikutnya. 

c. Pengujian 

Gangguan pengujian (testing) dapat muncul pada desain 

pretest-posttest karena melakukan pengujian kepada subjek 

sebelum dan setelah pemberian rekayasa. Pengujian yang 

dimaksud adalah dampak dari pengujian atau rekayasa yang bisa 

mempengaruhi hasil pengujian selanjutnya karena ada proses 

pembelajaran. Adanya proses pembelajaran ini dapat 

menyebabkan perbedaan hasil antara subjek yang sudah pernah 

melakukan pengujian pertama dan subjek yang belum pernah 

melakukan pengujian.  

Penelitian ini menggunakan desain posttest sehingga 

pengukuran dilakukan hanya pada akhir eksperimen dan tidak 

ada pengukuran pra manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini 

pasti lolos uji validitas internal pengujian karena hanya 

melakukan satu kali pengukuran.  

d. Instrumentasi 

Uji data validitas internal instrumentasi hanya timbul pada 

desain pretest-posttest. Instrumentasi merupakan dampak dari 

perubahan instrumen pengukur atau pengamat penelitian yang 

bisa menimbulkan hasil yang berbeda atau tidak konsisten. 
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Penelitian ini menggunakan desain posttest sehingga 

pengukuran dilakukan hanya pada akhir eksperimen dan tidak 

ada pengukuran pra manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini 

pasti lolos uji validitas internal instrumentasi karena hanya 

melakukan satu kali pengukuran yaitu pada akhir eksperimen.  

e. Seleksi 

Gangguan seleksi adalah peristiwa di mana subjek 

eksperimen yang dipilih memiliki karakteristik yang berbeda 

pada sampel eksperimen antar kelompok sel. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan randomisasi untuk menghindari 

terjadinya gangguan seleksi.  

f. Mortalitas 

Uji data validitas internal mortalitas juga hanya timbul 

pada desain pretest-posttest. Mortalitas adalah kegagalan 

partisipan untuk melanjutkan partisipasinya dalam pelaksanaan 

eksperimen. 

Penelitian ini menggunakan desain posttest sehingga 

pengukuran dilakukan hanya pada akhir eksperimen dan tidak 

ada pengukuran pra manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini 

pasti lolos uji validitas internal mortalitas karena hanya 

melakukan satu kali pengukuran.  
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g. Regresi Statistik 

Regresi statistik yaitu peristiwa statistik yang timbul 

akibat subjek tidak dipilih secara acak dalam populasi. Pada 

penelitian ini, partisipan dipilih dengan acak sederhana (simple 

randomization). Peneliti akan membagikan lembar penugasan 

eksperimen dengan treatment yang berbeda-beda kepada 

mahasiswa di dalam kelas secara acak sehingga penelitian ini 

pasti lolos uji regresi statistik. 

 

3.4.2 Uji Manipulasi 

Pengujian manipulasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

partisipan eksperimen paham atas penugasan yang diberikan. Hasil 

manipulasi ini digunakan untuk menguatkan bahwa partisipan 

eksperimen memahami situasi atau kondisi yang ada di dalam 

penugasan yang diberikan sehingga dapat diketahui tingkat 

keberhasilan treatment atau perekayasaan kondisi yang diberikan. 

Dalam penelitian ini, ada tiga (3) variabel yang ditreatment, sehingga 

variabel-variabel tersebut harus dilakukan cek manipulasi untuk 

memastikan treatment yang diberikan tersampaikan dengan baik 

kepada partisipan. 

Berikut adalah soal-soal yang akan diberikan untuk menguji 

manipulasi pada: 
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a. Sesi 1 

1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 

       Staff Bagian Penjualan Kepala Bagian Penjualan 

2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

Atasan Anda Teman Sejawat  Bawahan 

3. Apakah pelanggaran yang ada dalam kasus di atas berdampak 

besar bagi perusahaan? 

Ya              Tidak 

b. Sesi 2 

1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

Atasan Anda Teman Sejawat  Bawahan 

2. Menurut Anda, apakah mungkin anda mendapatkan pembalasan 

dari Wendy apabila Anda melaporkan kasus di atas? 

   Ya              Tidak 

Partisipan akan dianggap lolos uji manipulasi apabila dapat 

menjawab dengan benar setiap pertanyaan berdasarkan kondisi 

(treatment) yang diberikan di masing-masing kasus. 

Untuk soal pertama pada sesi 1, partisipan dapat dikatakan lolos 

uji manipulasi ketika ia menjawab bahwa ia berperan sebagai Kepala 

Bagian Penjualan pada kondisi status pelanggar lebih rendah 

dibandingkan status pelapor. Sedangkan pada kondisi status pelanggar 

setara atau lebih tinggi dibandingkan status pelapor, partisipan dapat 
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dikatakan lolos uji manipulasi apabila ia menjawab bahwa ia berperan 

sebagai Staff Bagian Penjualan.  

Untuk soal kedua pada sesi 1 dan soal pertama pada sesi 2, untuk 

kondisi status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor, partisipan 

dapat dikatakan lolos uji manipulasi ketika ia menjawab bawahan 

sebagai pelaku kecurangan. Pada kondisi status pelanggar setara 

dengan pelapor, partisipan dapat dikatakan lolos uji manipulasi apabila 

ia menjawab teman sejawat sebagai pelaku kecurangan. Sedangkan 

pada status pelanggar lebih tinggi dibandingkan pelapor, partisipan 

dapat dikatakan lolos uji manipulasi jika ia menjawab atasan anda 

sebagai pelaku kecurangan.  

Untuk soal ketiga pada sesi 1, partisipan dapat dikatakan lolos 

uji manipulasi apabila ia menjawab ‘Ya’ untuk kondisi keseriusan 

masalah tinggi (kerugian yang timbul cukup material) dan ‘Tidak’ 

untuk kondisi keseriusan masalah rendah (kerugian yang timbul dari 

masalah yang ada tidak material). 

Untuk soal kedua pada sesi 2, partisipan dapat dikatakan lolos 

uji manipulasi ketika ia menjawab ‘Ya’ untuk kondisi perusahaan yang 

tidak melakukan tindakan disipliner terkait adanya pembalasan dari 

pihak yang dilaporkan, dan ‘Tidak’ untuk kondisi perusahaan yang 

tidak mentolerir pembalasan dalam bentuk apapun dari pihak yang 

dilaporkan. 
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3.5 Desain Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Desain Analisis Data 

Dalam penelitian ini, eksperimen terdiri dari dua (2) sesi dengan 

desain eksperimen 3 x 2, di mana partisipan akan dibagi menjadi enam 

kelompok. Setiap kelompok dalam eksperimen ini akan diisi oleh 15 

partisipan. Dalam penelitian ini terdapat 6 kelompok sehingga 

partisipan yang dibutuhkan adalah 6 x 15 partisipan yaitu 90 partisipan.  

 

3.5.2 Uji Hipotesis 

3.5.2.1 Menyatakan Hipotesis 

Penulis menggunakan kondisi status pelanggar lebih 

rendah dibandingkan status pelapor untuk menguji hipotesis 1 

dan 3, karena peneliti berasumsi calon whistleblower tidak 

memiliki ketakutan atau merasa sungkan bahwa pelaku 

kecurangan adalah atasannya atau rekan kerjanya sehingga tidak 

ada hambatan lain untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. 

Tabel 3. Tabel Hipotesis 1 dan 2 

KESERIUSAN 

MASALAH 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 

Setara 

Lebih 

Tinggi 
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Masalah Tidak 

Serius 

μ1 μ2 μ3 

Masalah Serius μ4 μ5 μ6 

 

Hipotesis 1: 

H01: μ4 ≤ μ1, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing sama atau lebih rendah ketika masalahnya 

serius dibandingkan ketika masalahnya tidak serius. 

Ha1: μ4 > μ1, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing akan lebih tinggi ketika masalahnya serius 

dibandingkan ketika masalahnya tidak serius. 

Hipotesis 2: 

H02: μ4 ≤ μ1, μ2, μ3, μ5, dan μ6, yang berarti niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing tertinggi bukan ketika status 

pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan 

masalahnya serius. 

Ha2: μ4 > μ1, μ2, μ3, μ5, dan μ6, yang berarti niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing tertinggi ketika status pelanggar 

lebih rendah dibandingkan pelapor dan masalahnya serius. 
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Tabel 4. Tabel hipotesis 3 dan 4 

RISIKO YANG 

DITANGGUNG 

PELAPOR 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 

Setara 

Lebih 

Tinggi 

Risiko Rendah μ7 μ8 μ9 

Risiko Tinggi μ10 μ11 μ12 

Hipotesis 3: 

H03: μ7 ≤ μ10, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing sama atau lebih rendah ketika risiko yang 

ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

Ha3: μ7 > μ10, yang berarti niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing akan lebih tinggi ketika risiko yang 

ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

Hipotesis 4: 

H04: μ7 ≤ μ8, μ9, μ10, μ11, dan μ12, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing tertinggi bukan ketika status 

pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan risiko yang 

ditanggung pelapor rendah. 
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Ha4: μ7 > μ8, μ9, μ10, μ11, dan μ12, yang berarti niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing tertinggi ketika status 

pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan risiko yang 

ditanggung pelapor rendah. 

 

3.5.2.2 Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Analysis of Variance (ANOVA). Menurut Murniati et al. 

(2013:7) suatu penelitian yang memiliki variabel independen 

bertipe skala nominal atau ordinal dan variabel dependen bertipe 

skala interval atau rasio maka pengujian data yang dilakukan 

menggunakan ANOVA.  

Setelah melakukan pengujian ANOVA, apabila hasil 

menunjukkan bahwa ada perbedaan, maka akan dilakukan Post 

Hoc Test untuk mengetahui sel atau kelompok mana saja yang 

berbeda. 

Menurut Ghozali (2018), uji ANOVA tetap kuat meskipun 

ada penyimpangan asumsi normalitas, sehingga dalam penelitian 

ini tidak dilakukan uji normalitas. 
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3.5.2.3 Menentukan Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 95%, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat 

toleransi kesalahannya adalah 5%.  

 

3.5.2.4 Menghitung Nilai Statistik 

Nilai statistik akan dihitung menggunakan uji ANOVA 

dengan menggunakan SPSS. 

 

3.5.2.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Setelah mendapatkan nilai uji kritis, kemudian nilai uji kritis 

akan dibandingkan dengan F tabel. 

 

3.5.2.6 Menginterpretasikan Hasil 

Apabila nilai F hitung lebih besar dibandingkan F tabel atau 

apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. 

Dan apabila nilai F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel atau 

nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. 

  


	16.G1.0083 - Paulina.pdf

