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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah objek yang diteliti, dianalisis, dan dikaji oleh penulis. 

Objek penelitian ini sangat penting bagi sebuah penelitian. Pada penelitian ini objek 

penelitian yang diteliti yaitu pengaruh retaliasi, materialitas, dan religiusitas. 

3.2  Populasi Dan Sampel 

Penelitian eksperimen setiap sel diperlukan minimal 10 partisipan. Eksperimen ini 

menggunakan Between Subject, maka setiap selnya akan diisi dengan 15 partisipan. Dalam 

penelitian ini terbagi dalam 4 sel diantaranya retaliasi rendah, retaliasi tinggi, materialitas 

rendah dan materialitas tinggi. Pada retaliasi rendah menggunakan 15 partisipan dengan 

Kode Kuesioner 1, retaliasi tinggi menggunakan 15 partisipan dengan Kode Kuesioner 2, 

materialitas rendah menggunakan 15 partisipan dengan Kode Kuesioner 3, dan materialitas 

tinggi menggunakan 15 partisipan dengan Kode Kuesioner 4. Populasi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi akuntansi tahun angkatan 2017 

dan 2018 Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang berjumlah 60 orang. Alasan 

penelitian ini mengambil sampel tahun angkatan 2017 dan 2018, karena yang sedang atau 

telah menempuh mata kuliah etika bisnis. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

3.3.1 Jenis Dan Sumber Data 

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

merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan metode eksperimen untuk 

memperoleh data mengenai pengaruh retaliasi dan materialitas terhadap intensi 
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whistleblowing dan kuesioner untuk memperoleh data mengenai religiusitas yang kemudian 

akan digunakan dalam pengujian hipotesis.   

3.3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 x 2 x 2, dengan 

pembagian skenario sebaga iberikut: 

a) Skenario 1: Retaliasi Rendah 

b) Skenario 2: Retaliasi Tinggi 

c) Skenario 3: Materialitas Rendah 

d) Skenario 4: Materialitas Tinggi 

Tabel 3.3.3.1 Desain Eksperimen 

 

Retaliasi Materialitas 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Intensi Whistleblowing Sel 1 Sel 2 Sel 3 Sel 4 

 

Berikut dalah beberapa langkah dalam melakukan penelitian: 

Langkah 1: Peneliti membagikan kuesioner dan menjelaskan kepada responden mengenai 

peraturan dalam pengisian kuesioner. 

Langkah 2: Partisipan diminta untuk membuka halaman kedua dan mengisikan identitas 

partisipan terkait Nama, NIM, Gender, IPK, dan mengisi apakah sudah 

mengambil mata kuliah Etika Bisnis atau belum. 

Langkah 3: Setelah mengisi identitas diri pada halaman kedua, selanjutnya partisipan 

diminta untuk membuka halaman ketiga untuk mengisi kuesioner Religiusitas 
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yang terdapat 9 item pertanyaan dan diberi waktu untuk mengisi selama 5 

menit.  

Langkah 4: Selanjutnya partisipan diminta untuk membuka halaman berikutnya untuk 

mengisi skenario tergantung dari sel yang didapat. 

a. Sel 1 : Skenario Retaliasi rendah, dimana terdapat 3 kondisi yang menjelaskan bahwa 

konsekuensi yang diterima diantaranya dia akan kehilangan pekerjaannya, tidak 

mendapat bonus tahunan dan tidak mendapat promosi jika ia melaporkan adanya intensi 

Whistleblowing. 

b. Sel 2  : Skenario Retaliasi tinggi, dimana terdapat 3 kondisi yang menjelaskan bahwa 

konsekuensi yang didapat diantaranya akan kehilangan pekerjaannya, tidak mendapat 

bonus tahunan, tidak mendapat promosi, seseorang yang berada didekatnya pun akan 

kehilangan pekerjaannya, dan perusahaan akan ditutup jika ia melaporkan adanya 

intensi Whistleblowing. 

c. Sel 3 : Skenario Materialitas rendah, dimana terdapat 3 kondisi yang menjelaskan nilai 

ditemukan kurang dari Rp 2.625.000,00. 

d. Sel 4 : Skenario Materialitas tinggi, dimana terdapat 3 kondisi yang menjelaskan nilai 

ditemukan lebih dari Rp 2.625.000,00.     

Langkah 5: Setelah partisipan menjawab 3 kondisi yang terdapat pada skenario tersebut, 

lalu partisipan diminta untuk mengisi cek manipulasi dalam setiap skenario. 

Jawaban partisipan yang valid kemudian akan diuji. 

a. Sel 1 : Skenario Retaliasi rendah diartikan akan berdampak bagi diri sendiri, maka 

diberi pilihan *tidak*. 
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b. Sel 2 : Skenario Retaliasi tinggi diartikan akan berdampak bagi diri sendiri dan 

lingkungan sekitarnya, maka diberi pilihan *ya*. 

c. Sel 3 : Skenario Materialitas rendah diartikan nilai -nilai transaksi kurang dari Rp 

2.265.000, maka diberi pilihan *tidak*. 

d. Sel 4 : Skenario Materialitas tinggi diartikan nilai-nilai transaksinya lebih dari Rp 

2.265.000, maka diberi pilihan *ya*. 

3.4  Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Uji Data 

3.4.1.1 Uji Validitas Internal Data Eksperimen 

Uji validitas internal data eksperimen menggambarkan seberapa kuat kontrol 

peneliti atas variabel ekstrani serta seberapa kuat hubungan kausalitas antar variabel 

independent dengan dependen. 

3.4.1.2 Uji Validitas Eksternal Data Eksperimen 

Uji validitas eksternal data eksperimen menggambarkan apabila penelitian dapat 

digeneralisasi ke setiap objek, situasi, serta waktu yang berbeda akan tetap menghasilkan 

data yang valid. 

3.4.1.3 Uji Manipulasi 

 Uji manipulasi digunakan untuk mengetahui bahwa responden memahami 

tugas yang diberikan dalam kuesioner eksperimen. Dalam penelitian ini, uji manipulasi 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden terkait skenario eksperimen 

yang didapat kemudian partisipan memilih salah satu jawaban antara ‘ya’ atau ‘tidak’. 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 

3.5.2.1  Menyatakan Hipotesis 

Pada penelitian ini terdapat beberapa hipotesis, sebagai berikut : 
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H01 :  b1≤ 0 artinya retaliasi tidak berpengaruh negatif terhadap intensi 

whisteblowing.  

Ha1  :  b1> 0 artinya retaliasi berpengaruh negatif terhadap intensi 

whisteblowing. 

H02 : b2≤ 0 artinya materialitas tidak berpengaruh positif terhadap intensi 

whisteblowing.  

Ha2  :  b2> 0 artinya materialitas berpengaruh positif terhadap intensi 

whisteblowing. 

H03 :  b3≤ 0 artinya religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap intensi 

whisteblowing. 

Ha3  : b3> 0 artinya religiusitas berpengaruh positif terhadap intensi 

whisteblowing. 

1.5.2.2. Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Independen 

Sampel T-Test untuk variabel Retaliasi dan Materialitas, sedangkan Uji Regresi Sederhana 

untuk variabel Religiusitas. 

Uji Independent T-Test ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan 

rata-rata antara dua sampel yang tidak berhubungan. Kesimpulan pada Uji Independen 

Sampel T-Test dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas <𝑎 (0,05). 

Uji Regresi Sederhana ini digunakan untuk menentukan satu variabel 

independent dan satu variabel dependen. Kesimpulan pada Uji Regresi Sederhana 

dinyatakan diterima apabila nilai P-Value <𝑎 (0,05). 

3.4.2.3  Menentukan Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang digunakan pada penelitian ini adalah 95%, sehingga 

tingkat kesalahan adalah 5%. 

3.4.2.4  Menghitung Nilai Statistiknya 

Nilai statistik pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil dari perhitungan 

SPSS. 
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3.4.2.5 Mengintrepretasikan Hasil 

Untuk pengaruh Retaliasi dan Materialitas terhadap intensi whistleblowing, 

hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas <𝑎 (0,05). 

Untuk pengaruh Religiusitas terhadap intensi whistleblowing, hipotesis 

dinyatakan diterima apabila nilai p-value <𝑎 (0,05). 
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