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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1 Obyek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, obyek penelitiannya adalah mahasiswa akuntansi 

Strata 1 (S1) dari Universitas yang pogram studinya telah terakreditasi A di Kota 

Semarang menurut BAN-PT. Meliputi: Universitas Katolik Soegijapranata 

(UNIKA), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang 

(UNNES), Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA), Universitas Stikubank 

(UNISBANK), dan Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS). 

3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dari penelitian ini terletak di masing-masing Universitas 

yang memiliki Program Studi Akuntansi terakreditasi A menurut BAN-PT. Berikut 

adalah daftar lokasi penelitian: 
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Tabel 3.1 

Daftar Lokasi Penelitian 

Universitas Alamat 

Universitas Katolik Soegijapranata 

(UNIKA) 

Jalan Pawiyatan Luhur Sel. IV No. 1,  

Bendan Duwur,  

Kecamatan Banyumanik,  

Kota Semarang 

Universitas Diponegoro (UNDIP) Jalan Prof. H. Soedarto S.H,  

Tembalang, 

Kecamatan Tembalang,  

Kota Semarang 

Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) 

Jalan Sekaran,  

Kecamatan Gunung Pati,  

Kota Semarang 

Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISULA) 

Jl. Kaligawe Raya No.KM. 4,  

Terboyo Kulon,  

Kecamatan Genuk,  

Semarang 

Universitas Stikubank (UNISBANK) Jl. Kendeng V,  

Bendan Ngisor,  

Kecamatan Semarang Sel.,  

Kota Semarang 

Universitas Dian Nuswantoro 

(UDINUS) 

Jl. Pendrikan Kidul,  

Semarang Tengah,  

Pendrikan Kidul,  

Kecamatan Semarang Tengah,  

Kota Semarang 

Sumber: Data primer yang diolah 

3.2 Popolasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif Strata 1 (S1) akuntansi 

angkatan 2016 atau 2017 dari universitas yang program studinya sudah terakreditasi 

A di kota Semarang menurut BAN-PT. Dengan asumsi bahwa mahasiswa angkatan 

2016 atau 2017 sudah atau sedang mengikuti mata kuliah etika bisnis dan profesi 

sehingga responden akan menjawab pertanyaan di kuesioner tidak lagi asal-asalan 

melainkan berdasarkan pertimbangan yang matang karena mahasiswa tersebut 
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sudah mengetahui apa itu tindakan whistleblowing serta apa saja dampak baik dan 

buruk dari tindakan whistleblowing. 

Peneliti memecah responden dikarenakan tidak memungkinkan untuk 

melakukan penelitian hanya menggunakan responden mahasiswa akuntansi 

angkatan 2016 atau angkatan 2017. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa angkatan 

2016 (semester 7) yang kebanyakan sudah tidak mengambil teori sehingga tidak 

ada kelas. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan kurikulum terkait mata 

kuliah etika profesi dari masing-masing universitas yang tidak dilaksanakan di 

semester yang sama. Berikut akan dijelaskan mengenai pemecahan respondennya: 

1. Mahasiswa akuntansi angkatan 2016 hanya untuk Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISULA) dan Universitas Dian Nuswantoro 

(UDINUS). Hal ini dikarenakan mata kuliah etika profesi merupakan 

mata kuliah wajib yang diambil di semester 6. Dan mahasiswa akuntansi 

angkatan 2016 adalah mahasiswa semester 7, sehingga mahasiswa 

akuntansi angkatan 2016 sudah mendapatkan mata kuliah etika profesi.  

2. Mahasiswa akuntansi angkatan 2017 untuk Universitas Katolik 

Soegijapranata (UNIKA), Universitas Diponegoro (UNDIP), 

Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Universitas Stikubank 

(UNISBANK). Hal ini dikarenakan mata kuliah etika profesi akuntansi 

sudah atau sedang diambil di semester 5. Sehingga mahasiswa akuntansi 

angkatan 2017 sudah mendapatkan mata kuliah etika profesi.  
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Total populasi dalam penelitian ini yaitu 1.333 mahasiswa. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini didapatkan dari data mahasiswa di masing-masing Universitas 

terkait yang kemudian dijumlahkan. Berikut adalah daftar mahasiswa aktif Strata 1 

(S1) akuntansi angkatan 2016 atau 2017 dari masing-masing Universitas terpilih. 

Tabel 3.2 

Daftar Jumlah Mahasiswa Aktif Akuntansi 

No Nama Universitas 

Jumlah 

Mahasiswa Aktif 

Akuntansi  

1 Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) – 2017  159 

2 Universitas Diponegoro (UNDIP) – 2017 263 

3 Universitas Negeri Semarang (UNNES) – 2017  200 

4 Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) – 2016  277 

5 Universitas Stikubank (UNISBANK) – 2017  249 

6 Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) – 2016  185 

TOTAL 1.333 

Sumber : Data primer yang diolah 

3.2.2 Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

simple random sampling. Dimana menurut Jogiyanto (2013:95) simple random 

sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

cara mengambil langsung dari populasinya secara random atau acak. Banyaknya 

jumlah sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. 

Berikut adalah rumusnya: 

𝑛 =  
𝑁

(1 +  (𝑁 𝑥 𝑒2))
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Dimana: 

n : jumlah sampel minimal 

N : populasi 

e : error margin 

Berikut adalah perhitungannya: 

𝑛 =  
1333

(1 +  (1333 𝑥 (0,05)2))
 

𝑛 =  308 

Jadi dalam penelitian ini total sampel yang digunakan adalah 308 

mahasiswa aktif S1 akuntansi angkatan 2016 atau 2017. Sedangkan untuk jumlah 

sampel dari masing-masing Universitas akan diproporsikan. Berikut adalah hasil 

perhitungan jumlah sampel dari masing-masing Universitas: 
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Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No Nama Universitas 

Jumlah 

Mahasiswa 

Aktif 

Akuntansi 

Angkatan 

2017 

Jumlah 

Sampel 

Minimal 

1 
Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) - 

2017 
159 37 

2 Universitas Diponegoro (UNDIP) - 2017 263 61 

3 Universitas Negeri Semarang (UNNES) - 2017 200 46 

4 
Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) - 

2016 
277 64 

5 Universitas Stikubank (UNISBANK) - 2017 249 58 

6 Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) - 2016 185 43 

  TOTAL 1333 308 

Sumber: Data primer yang diolah 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dimana data 

primer menurut Sulistyanto & Susilawati (2019:42) merupakan jenis dan sumber 

data penelitian yang diperoleh tanpa melalui perantara atau langsung dari sumber 

pertama. Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

responden tanpa melalui perantara berupa tanggapan dari responden terkait 

pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode survei. Caranya yaitu dengan membagikan kuesioner kepada responden. 

Metode survei menurut Jogiyanto (2013:140) merupakan suatu metode 

pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner 
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kepada responden. Kuesioner ini akan dibagikan secara langsung oleh peneliti 

kepada responden dengan cara mendatangi lokasi penelitian. Kemudian kuesioner 

yang sudah diisi oleh responden dikembalikan lagi langsung kepada peneliti oleh 

responden. Kuesioner bersifat tertutup karena dalam kuesioner sudah disediakan 

kolom tanggapan untuk responden.  

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.5.1 Variabel Independen 

3.5.1.1 Sikap Terhadap Perilaku 

Sikap terhadap perilaku menurut Ajzen (1991) merupakan penilaian atau 

evaluasi seseorang atas suatu perilaku yang nantinya dilakukan oleh orang tersebut.  

Sikap terhadap perilaku dalam penelitian ini diuji menggunakan kuesioner dari 

Sulistomo & Prastiwi (2012) dengan empat pernyataan guna melihat bagaimana 

responden menyikapi tindakan whistleblowing atau pengungkapan kecurangan 

yang dilakukan suatu perusahaan. Berikut adalah indikator pernyataan menurut 

Sulistomo & Prastiwi (2012): 

1. Anggapan responden bahwa whistleblowing merupakan hal yang 

positif.  

2. Anggapan responden bahwa whistleblowing merupakan tindakan yang 

beretika.  

3. Kebanggaan responden menjadi seorang whistleblower. 

4. Anggapan responden bahwa whistleblower adalah perilaku yang positif.  
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Keempat pernyataan tadi diukur menggunakan skala numerik satu sampai 

dengan tujuh. Satu untuk sangat tidak setuju, dua untuk tidak setuju, tiga untuk 

cukup tidak setuju, empat untuk netral, lima untuk cukup setuju, enam untuk setuju 

dan tujuh untuk sangat setuju. Semakin tinggi skor sikap terhadap perilaku 

whistleblowing menunjukkan bahwa semakin positif sikap responden mengenai 

tindakan whistleblowing. 

3.5.1.2 Norma Subjektif  

Norma subjektif menurut Jogiyanto (2007:42) merupakan pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan menimbulkan 

tekanan sosial bagi dirinya dan akan mempengaruhi niat orang tersebut untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma 

subjektif diuji menggunakan kuesioner dari Sulistomo & Prastiwi (2012) dengan 

tiga pernyataan untuk menggambarkan bagaimana pandangan orang-orang yang 

penting, disayang, dan berada disekitar lingkungan responden mengenai tindakan 

whistleblowing atau pengungkapan kecurangan yang dilakukan suatu perusahaan. 

Berikut adalah indikator pernyataan menurut Sulistomo & Prastiwi (2012): 

1. Pandangan orang-orang yang penting bagi responden mengenai 

tindakan whistleblowing.  

2. Pandangan orang-orang terdekat yang disayang oleh responden 

mengenai tindakan whistleblowing.  

3. Pandangan orang-orang yang berada disekitar lingkungan responden 

mengenai tindakan whistleblowing. 
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Kempat pernyataan tersebut diukur menggunakan skala numerik satu 

sampai dengan tujuh. Satu untuk sangat tidak setuju, dua untuk tidak setuju, tiga 

untuk cukup tidak setuju, empat untuk netral, lima untuk cukup setuju, enam untuk 

setuju dan tujuh untuk sangat setuju. Semakin tinggi skor norma subjektif, 

menunjukkan bahwa semakin yakin responden bahwa orang-orang yang disayang, 

penting, dan berada disekitar responden mendukung responden untuk melakukan 

tindakan whistleblowing. 

3.5.1.3 Kontrol Perilaku 

Kontrol perilaku menurut Handika & Sudaryanti (2017) yaitu bagaimana 

seorang individu mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya adalah hasil 

pengendalian atau kontrol yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dalam penelitian 

ini, kontrol perilaku diuji menggunakan kuesioner dari (Sulistomo & Prastiwi, 

2012) dengan sepuluh pernyataan guna melihat seberapa besar responden bisa 

mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan tindakan whistlwblowing atau 

pengungkapan kecurangan yang dilakukan suatu perusahaan. Berikut adalah 

indikator pernyataan menurut Sulistomo & Prastiwi (2012): 

1. Kemungkinan responden menjadi seorang whistleblower.  

2. Tingkat kontrol diri responden mengenai emosinya.  

3. Keinginan responden menjadi whistleblower tanpa menghiraukan 

pendapat orang lain yang berada disekitar responden.  

4. Keinginan responden menjadi whistleblower dikarenakan dirinya 

sendiri.  
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5. Tingkat tanggung jawab responden terhadap perilaku whistleblowing 

yang dilakukannya.  

6. Kemampuan responden untuk mempengaruhi orang lain.  

7. Tingkat kemampuan responden untuk bercerita apapun yang 

diketahuinya.  

8. Kontrol diri responden dalam memilih jalan hidupnya.  

9. Kontrol diri responden mengenai pendapatnya.  

10. Kontrol diri responden dalam melakukan hal yang benar. 

Kesepuluh pernyataan mengenai kontrol perilaku diukur menggunakan 

skala numerik satu sampai dengan tujuh. Satu untuk sangat tidak setuju, dua untuk 

tidak setuju, tiga untuk cukup tidak setuju, empat untuk netral, lima untuk cukup 

setuju, enam untuk setuju dan tujuh untuk sangat setuju. Semakin tinggi skor 

kontrol perilaku, menunjukkan bahwa semakin responden dapat mengontrol dirinya 

sendiri untuk melakukan tindakan whistlwblowing. 

3.5.2 Variabel Dependen 

3.5.2.1 Niat 

Niat dalam Sulistomo & Prastiwi (2012) merupakan suatu keadaan dimana 

seseorang ingin melakukan suatu perilaku. Dalam penelitian ini, niat melakukan 

whistleblowing diuji menggunakan kuesioner dari (Sulistomo & Prastiwi, 2012) 

dengan tiga pernyataan guna melihat seberapa besar niat responden untuk menjadi 

seorang whistlwblower atau pengungkap kecurangan yang dilakukan suatu 

perusahaan. Berikut adalah indikator pernyataan menurut Sulistomo & Prastiwi 

(2012): 
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1. Niat responden untuk menjadi whistlwblower.  

2. Rencana responden untuk menjadi whistleblower. 

3. Usaha responden untuk menjadi seorang whistlwblower. 

Ketiga pernyataan mengenai niat melakukan whistleblowing diukur 

menggunakan skala numerik satu sampai dengan tujuh. Satu untuk sangat tidak 

setuju, dua untuk tidak setuju, tiga untuk cukup tidak setuju, empat untuk netral, 

lima untuk cukup setuju, enam untuk setuju dan tujuh untuk sangat setuju. Semakin 

tinggi skor niat, menunjukkan semakin responden memiliki niat untuk melakukan 

tindakan whistleblowing. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Kualitas Data 

 Dalam suatu penelitian, penting untuk melihat kualitas datanya. Kualitas 

data ini ditentukan oleh instrumen penelitian, yang dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Hal ini dikarenakan instrumen merupakan alat yang berguna untuk 

mengumpulkan data. Dan untuk menguji kualitas data yang didapatkan dari 

kuesioner, dapat menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Berikut akan 

dijelaskan apa itu uji validitas dan reliabilitas beserta cara pengambilan 

keputusannya. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini sesuai atau benar-benar cocok digunakan sebagai 

alat ukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah 
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pernyataan dari tiap indikator benar-benar cocok digunakan dalam penelitian ini, 

atau dengan kata lain ketepatan tiap pernyataan atau indikator untuk digunakan 

sebagai alat ukur (Murniati et al., 2013:20). Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner mampu mengukur tujuannya dengan 

benar atau nyata (Jogiyanto, 2013:146).  Pengujian validitas dilakukan dengan 

menggunakan Alpha Cronbach. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas 

menurut Murniati et al. (2013:34): 

a. Jika nilai Cronbach Alpha if item Deleted < nilai Cronbach Alpha 

Instrumen, maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid 

b. Jika nilai Cronbach Alpha if item Deleted > nilai Cronbach Alpha 

Instrumen, maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak 

valid. 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Murniati et al. (2013:20) uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

kehandalan kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Menurut Santoso (2004) 

dalam Murniati et al. (2013:20), suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban responden atas suatu pernyataan sama atau konsisten dari waktu ke waktu. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Alpha Cronbach. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan bantuan program SPSS. Berikut adalah kriteria reliabilitas suatu 

instrumen penelitian menurut Rainsch (2004) dalam Murniati et al. (2013:34): 

a. Jika nilai Interval Cronbach Alpha > 0,9, maka reliabilitasnya sempurna. 
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b. Jika nilai Interval Cronbach Alpha 0,7 – 0,9, maka reliabilitasnya tinggi. 

c. Jika nilai Interval Cronbach Alpha 0,5 – 0,7, maka reliabilitasnya moderat. 

d. Jika nilai Interval Cronbach Alpha < 0,5, maka reliabilitasnya rendah. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, dilakukan dulu uji asumsi 

klasik yang berguna untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak 

bias. Uji asumsi klasik ada empat yaitu uji autokorelasi, uji multikolonieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Namun dalam penelitian ini uji asumsi 

klasik yang digunakan adalah uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

normalitas saja. Uji autokorelasi tidak digunakan karena data yang digunakan 

dalam penelitian ini bukanlah data runtut waktu (time seris).   

3.6.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada hubungan 

linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel 

independen dari model regresi berganda (Murniati et al., 2013:71). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan uji regresi dan dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Berikut adalah dasar 

pengambilan keputusannya (Murniati et al., 2013:98): 

a. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance < 1, maka tidak terdapat masalah 

multikolinieritas dalam model regresi.  
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b. Jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance > 1, maka terdapat masalah 

multikolinieritas dalam model regresi.  

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah data yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki keragaman variabel independen yang 

bervariasi (Murniati et al., 2013:65). Model regresi yang baik jika model regresi 

tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melakukan uji glejser. Dasar pengambilan 

keputusan uji heteroskedastisitas menurut Murniati et al. (2013:89) yaitu: 

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi. 

b. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

3.6.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah data 

yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak (Murniati et al., 

2013:62). Menurut Murniati et al. (2013:78), cara untuk melihat apakah data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan pengujian Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Menurut Santoso 

(2001) dalam Murniati et al. (2013:79), dasar pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas (Sig.) > 0,05, maka data berdistribusi normal.  
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b. Jika probabilitas (Sig.) < 0,05, maka data dalam penelitian ini tidak 

berdistribusi normal.  

3.6.3 Analisis Uji Regresi Berganda 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. 

Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel 

independen terhadap satu variabel dependen (Putra & Maharani, 2018). Dalam 

penelitian ini, variabel independennya yaitu sikap terhadap perilaku, norma 

subjektif, dan kontrol perilaku. Sementara variabel dependennya adalah niat 

melakukan whistleblowing atau penlaporan kecurangan. Jadi, dalam penelitian ini, 

analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap 

perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku terhadap niat melakukan whistleblowing 

atau pelaporan kecurangan. Berikut adalah persamaan regresinya: 

𝑁𝑡 =  𝑎 +  𝑏1 𝑆𝑝 +  𝑏2 𝑁𝑠 +  𝑏3 𝐾𝑝 +  𝑒 

Keterangan : 

Nt = Niat melakukan whistleblowing 

a = Konstanta 

b1, b2, b3  = Koefisien regresi 

Sp = Sikap terhadap perilaku 

Ns = Norma subjektif 

Kp = Kontrol perilaku 
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e = Variabel pengganggu 

3.6.3.1 Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen dalam 

model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Murniati et 

al., 2013:57). Dalam penelitian ini, uji F dilakukan untuk menguji apakah sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Untuk tingkat 

signifikansinya yaitu 5% atau jika didesimalkan menjadi 0,05. Berikut adalah dasar 

pengambilan keputusan uji F menurut Murniati et al. (2013:105): 

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka variabel independen secara 

bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. 

3.6.3.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen (Murniati et al., 2013:58). 

Untuk melakukannya, perlu menentukan tingkat signifikansi (α). Tingkat 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5% atau didesimalkan 

menjadi 0,05. Berikut adalah dasar pengambilan keputusannya: 

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 & β > 0, maka variabel independen 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 
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b. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 & β > 0, maka variabel independen 

tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 
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