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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

4.1.1 Jumlah Partisipan Penelitian 

Dari eksperimen yang sudah dilakukan, terdapat 60 data partisipan yang diperoleh 

untuk diolah dalam penelitian ini. Partisipan yang mengikuti eksperimen yaitu kelas 

manajemen biaya dan kelas akuntansi sosial lingkungan mahasiswa akuntansi Universitas 

Katolik Semarang. Eksperimen penelitian ini menggunakan aplikasi google meet dengan 

membagikan google form yang berisi pertanyaan-pertanyaan eksperimen tersebut. Berikut 

merupakan tabel yang menunjukkan secara umum partisipan yang mengikuti penelitian 

eksperimen. 

Tabel 4.1.1.1 Jumlah Partisipan Penelitian 

 Mengikuti 

Eksperimen 

Tidak Lolos Uji 

Manipulasi 

Partisipan Yang 

Digunakan 

Retaliasi 

Rendah 

 

20 

 

5 

 

15 

Retaliasi 

Tinggi 

 

17 

 

2 

 

15 

Materialitas 

Rendah 

 

17 

 

2 

 

15 

Materialitas 

Tinggi 

 

16 

 

1 

 

15 

Religiusitas 70 10 60 

    

Tabel 4.1.1 tersebut menjelaskan bahwa partisipan yang sudah mengikuti eksperimen 

berjumlah 70 mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata. Sedangkan, 

partisipan yang lolos uji eksperimen berjumlah 60 mahasiswa akuntansi. Dari 60 partisipan 

yang lolos uji manipulasi diantaranya, 15 partisipan dari treatment retaliasi rendah, 15 
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partisipan dari treatment retaliasi tinggi, 15 partisipan dari treatment materialitas rendah, 

dan 15 partisipan dari treatment materialitas tinggi. Kemudian, pada partisipan yang tidak 

lolos uji manipulasi masing-masing treatment diantaranya, 5 partisipan dari treatment 

retaliasi rendah, 2 partisipan dari treatment retaliasi tinggi, 2 partisipan dari treatment 

materialitas rendah, dan 1 partisipan dari treatmenr materialitas tinggi. 

4.1.2 Data Diri Partisipan 

Tabel 4.1.2.1 Data Diri Partisipan Penelitian  

  Jenis Kelamin Pria 14 23,33% 

Wanita 46 76,67% 

 

Indeks Prestasi 

Semester Lalu 

2,50 – 3,00 4 6,67% 

3,00 – 3,50 18 30% 

3,50 – 4,00 38 63,33% 

Mengambil Mata 

Kuliah Etika Bisnis 

Sudah 60 100% 

Belum 0 0 

 

Tabel 4.1.2 menunjukkan data diri partisipan yang sudah berpartisipasi dalam 

eksperiman penelitian. Data diri partisipan yang diambil kecuali Nama dan NIM 

diantaranya jenis kelamin (pria atau wanita), Indeks Prestasi (IP) semester lalu, dan sudah 

atau belum mengambil mata kuliah Etika Bisnis (ETBIS). Terlihat pada tabel data diri 

partisipan penetilian diatas, partisipan yang paling banya mengikuti eksperimen yaitu 

wanita sebesar 76,67%. Sedangkan IP semester lalu partisipan yang paling banyak yaitu 

3,5 sampai 4 sebesar 63,33%. Pada pengambilan mata kuliah etika bisnis partisipan yang 

mengikuti eksperimen penelitian ini semuanya sudah mengambil mata kuliah tersebut. 

4.2 Hasil Uji Validitas  

4.2.1 Hasil Uji Validitas Inernal Eksperimen 

Hartono, (2013) dalam mencapai desain penelitian yang baik, maka harus memiliki 

validitas internal kuat. Ancaman terhadap validitas internal dapat disebabkan beberapa 

unsur, meliputi histori, maturasi, pengujian, instrumentasi, seleksi, regresi, dan mortaliti 

eksperimen. Diantaranya sebagai berikut: 
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a. Histori 

Histori adalah peristiwa yang terjadi antara periode selama melakukan 

eksperimen yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Data dalam penelitian ini tidak 

ada efek histori, karena pada saat partisipan diberikan ditreatment, partisipan langsung 

memberikan pendapatnya. Sehingga, tidak terdapat efek histori yang terjadi selama 

eksperimen berjalan.  

b. Maturasi 

Maturasi adalah efek waktu yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen.  Data 

dalam penelitian ini tidak ada maturasi, karena partisipan mengikuti eksperimen hanya 

membutuhkan waktu 20 menit. Waktu 20 menit tersebut meliputi, 1 menit untuk 

mengisi data diri partisipan, 3 menit untuk mengisi kuesioner religiusitas, 5 menit untuk 

mengisi kasus I, 5 menit untuk mengisi kasus II, 5 menit untuk mengisi kasus III, 1 

menit untuk mengisi cek manipulasi. Sehingga, partisipan tidak akan merasa bosan, 

lapar, maupun lelah. 

c. Pengujian (testing) 

Efek dari sebuah pengujian dapat mempengaruhi hasil dari pengujian berikutnya 

karena adanya pembelajaran yang dilakukan partisipan. Data dalam penelitian ini 

menggunakan partisipan yang dipilih untuk melakukan eksperimen yaitu Manajemen 

Biaya dan Akuntansi Sosial Lingkungan. Partisipan yang dipilih harus dipastikan bahwa 

belum melakukan eksperimen yang sejenis dengan eksperimen ini. Karena, sebelumnya 

peneliti sudah bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan eksperimen apakah mereka 

sudah pernah melakukan penelitian serupa atau belum. 

d. Instrumentasi 

Intrumentasi adalah kejadian yang disebabkan oleh bergantinya alat ukur yang 

digunakan, maka akan mempengaruhi jalannya eksperimen. Data dalam penelitian ini 

tidak ada efek instrumentasi, karena eksperimenter tidak melakukan pergantian alat 

ukur.  

e. Seleksi 

Pada seleksi memilih partisipan eksperimen yang berbeda kelas tentunya dapat 

terjadi perbedaan sifat-sifat partisipan antar kelas, maka terjadi pengaruh yang berbeda 

pada kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti memilih 
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partisipan eksperimen, dengan melakukan eksperimen yang berbeda kelas yaitu kelas 

Manajemen Biaya untuk treatment materialitas rendah dan materialitas tinggi. 

Sedangkan, pada kelas Akuntansi Sosial Lingkungan untuk treatment retaliasi rendah 

dan retaliasi tinggi. Eksperimen penelitian ini tidak ada efek seleksi, karena peneliti 

tidak membedakan karakteristik partisipan dengan memilih partisipan secara acak. 

f. Regresi 

Regresi dapat diakibatkan oleh partisispan yang dipilih secara tidak acak dari 

populasi. Hal ini dapat memberikan efek terhadap hasil eksperimen karena adanya 

syarat tertentu. Data dalam penelitian ini tidak terjadi regresi, karena partisipan yang 

mengikuti eksperimen dipilih secara acak. 

g. Mortaliti Eksperimen 

Penelitian ini dalam melakukan eksperimen hanya membutuhkan waktu yang 

singkat, sehingga partisipan tidak terjadi mortality eksperimen yang artinya tidak ada 

yang “dropout” baik karena pindah, sakit, maupun meninggal dunia. 

4.2.2 Hasil Uji Validitas Eksternal Kuesioner 

Hartono, (2013) validitas eksternal adalah suatu pengujian yang menunjukkan 

bahwa hasil dari suatu penelitian merupakan valid yang dapat digeneralisasi ke semua 

objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Berikut ini hasil pengujian uji validitas eksternal 

kuesioner pada variabel Religiusitas, sebagai berikut: 

Tabel 4.2.2.1 Uji Validitas Eksternal Kuesioner 

No. 

Item 

 

r hitung 

 

r tabel 

 

Ket. 

1 0,316 0,254 Valid 

2 0,316 0,254 Valid 

3 0,443 0,254 Valid 

4 0,502 0,254 Valid 

5 0,420 0,254 Valid 

6 0,299 0,254 Valid 

7 0,267 0,254 Valid 

8 0,443 0,254 Valid 

9 0,365 0,254 Valid 

Pada uji validitas penelitian ini dengan menghitung korelasi antar butir-butir 

pernyataan secara keseluruhan. Instrumen penelitian akan dikatakan valid apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari r tabel dengan df = N-2, sehingga pada penelitian ini nilai df = 
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60-2 = 58. Kemudian, melihat r tabel df 58 pada signifikansi 5% (0,05) maka diketahui 

nilai r tabel = 0,254. Terlihat pada tabel diatas, semua pertanyaan pada variable religiusitas 

memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,254). Dengan begitu, semua item 

pertanyaan pada kuesioner variable religiusitas yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dinyatakan valid.  

4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Hartono, (2013) reliabilitas merupakan tingkat seberapa besar suatu pengukur 

mengukur dengan stabil dan konsisten. Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai 

koefisiensinya, yaitu koefisien reliabilitas. Hasil pengujian reliabilitas, sebagai beriku : 

Tabel 4.3.1 Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Religiusitas 0,802 

Interval Cronbach’s Alpha (>0,8) yang artinya 

bahwa tingkat reliabilitas kuesioner pada 

penelitian ini yaitu reliabilitas kuat. 
Sumber : Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Terlihat pada tabel 4.3.1 merupakan uji reliabilitas, dari tabel tersebut menjelaskan 

nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,802 untuk variabel Religiusitas. Nilai Cronbach’s Alpha 

nya lebih dari 0,6 maka artinya kuesioner yang telah dibuat reliabel, serta berada pada 

kriteria interval Cronbach’s Alpha lebih dari 0,8 yaitu tingkat reliabilitas kuesioner pada 

penelitian ini merupakan reliabilitas kuat. 

4.4 Statistik Deskriptif 

Tabel statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat, sebagai berikut : 

Tabel 4.4.1 Statistik Deskriptif 

 

Variabel 

Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

 

Mean 

Rentang Skala  

Kategori Rendah Sedang Tinggi 

Religiusitas 1 - 5 1,44–4,11 2,5648 1-2,33 2,34-3,66 3,66-5 Sedang 

Whistleblowing 1 - 5 1,33-5 2,9557 1-2,33 2,34-3,66 3,66-5 Sedang 
Sumber : Lampiran 4 Uji Statistik Deskriptif 

Terlihat tabel 4.4.1 merupakan uji statistik deskriptif, dari tabel tersebut diketahui 

nilai mean pada variabel Religiusitas sebesar 2,5648 termasuk kategori sedang. Nilai 

tersebut menunjukkan persepsi partisipan terhadap variabel Religiusitas dalam kategori 
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sedang, yaitu pemahaman partisipan tentang agama atau keyakinan sebagai calon 

Whistleblower dalam tahap wajar. Selain itu, kisaran aktual dengan tingkat minimum dan 

tingkat maksimumnya antara 1,44 hingga 4,11.   

Nilai mean pada variabel Whistleblowing sebesar 2,9557 termasuk dalam kategori 

sedang. Nilai tersebut menunjukkan persepsi partisipan terhadap variabel Whistleblowing 

dalam kategori sedang, yaitu partisipan sebagai calon Whistleblower antara melaporkan 

tindakan kecurangan atau tidak melaporkan tindakan kecurangan. Selain itu, kisaran aktual 

dengan tingkat minimum dan tingkat maksimumnya antara 1,33 hingga 5.   

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Hipotesis 1 = Terdapat perbedaan intensi melakukan Whistleblowing antara  Retaliasi 

rendah dan Retaliasi tinggi. 

Pengujian hipotesis pertama, peneliti menggunakan uji Independent Sample T-Test 

dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan alpha (0,05). Hasil pengujian 

Independent Sample T-Test, sebagai berikut :  

Tabel 4.5.1.1 Uji Independent Sample T-test 

 Independent Sample T-test 

  Levene’s test for 

Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

 

  F Sig t Sig (2 tailed) 

Rata-rata 

retaliasi  

Equal variances 

assumed 

1,735 0,198 18,680 0,000 

 Equal variances 

not assumed 

  18,680 0,000 

Sumber : Lampiran 5 Uji Hipotesis 

 

Tabel 4.5.1.2 Tabel Mean Retaliasi 

Group Statistics 

Treatment Mean 

Retaliasi rendah 4,3773 

Retaliasi tinggi 1,6667 
Sumber : Lampiran 5 Uji Hipotesis 
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Terlihat dari hasil mean terdapat perbedaan antara retaliasi rendah sebesar 4,3773  

dan retaliasi tinggi sebesar 1,6667. Namun melalui statistik dapat dilihat pada Independent 

Sample T-test, dengan melihat Levene Test signifikan sebesar 0,198 karena probabilitas > 

0,05, maka analisis uji beda t-test menggunakan equal variance assumed dari output SPSS 

dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 18,680 dengan probabilitas signifikan 0,000 (two tail). 

Sehingga hipotesis pertama dapat diterima dan terdapat perbedaan rata-rata antara retaliasi 

rendah dan retaliasi tinggi. Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

(Fatoki, 2013) bahwa semakin rendah tingkat retaliasinya maka intensi melakukan 

Whistleblowing akan semakin tinggi.  

4.5.2 Hipotesis 2 = Terdapat perbedaan intensi melakukan Whistleblowing antara  

Materialitas rendah dan Materialitas tinggi. 

Pengujian hipotesis kedua, peneliti menggunakan uji Independent Sample T-Test 

dengan cara membandingkan nilai probabilitas dengan alpha (0,05). Hasil pengujian 

Independent Sample T-Test, sebagai berikut :  

Tabel 4.5.2.1 Uji Independent Sample T-test  

 Independent Sample T-test 

  Levene’s test for 

Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

 

  F Sig t Sig (2 tailed) 

Rata-rata 

retaliasi  

Equal variances 

assumed 

2,000 0,168 -16,860 0,000 

 Equal variances 

not assumed 

  -16,860 0,000 

Sumber : Lampiran 5 Uji Hipotesis 

 

Tabel 4.5.2.2 Tabel Mean Materialitas 

Group Statistics 

Treatment Mean 

Retaliasi rendah 1,6667 

Retaliasi tinggi 4,0893 
Sumber : Lampiran 5 Uji Hipotesis 

Terlihat dari hasil mean terdapat perbedaan antara materialitas tinggi sebesar 

4,0893 dan materialitas rendah sebesar1,6667. Namun melalui statistik dapat dilihat pada 
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Independent Sample T-test, dengan melihat Levene Test signifikan sebesar 0,168 karena 

probabilitas > 0,05, maka analisis uji beda t-test menggunakan equal variance assumed dari 

output SPSS dapat dilihat bahwa nilai t sebesar 16,860 dengan probabilitas signifikan 

0,000 (two tail). Sehingga hipotesis kedua dapat diterima dan terdapat perbedaan rata-rata 

antara materialitas rendah dan materialitas tinggi. Pada penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan (Fatoki, 2013) bahwa semakin tinggi tingkat materialitasnya 

maka intensi melakukan Whistleblowing akan semakin tinggi pula.  

4.5.3 Hipotesis 3 = Religiusitas berpengaruh terhadap intensi  melakukan whistleblowing. 

Pengujian hipotesis ketiga, peneliti menggunakan uji Regresi Sederhana dengan 

cara membandingkan nilai T-hitung dan F-hitung. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan nilai signifikan sebagai pembandingnya. Hipotesis akan dinyatakan 

diterima, apabila nilai signifikan atau p-value kurang dari alpha (0,05). 

 Pada tabel ANOVA menjelaskan kelayakan model secara keseluruhan, namun 

karena variable independen yang digunakan dalam pengujian regresi sederhana hanya satu 

sehingga hasil tabel ANOVA sama yang ditampilkan pada tabel Coefficient. Hasil 

pengujian tabel Coefficient, sebagai berikut :  

Tabel 4.5.3.1 Tabel Coefficients 

Coefficients 

 

model 

Unstandardized 

Coefficients 

 

Sig 

B 

(Constant) -0,201 0,683 

Religiusitas 1,231 0,000 
Sumber : Lampiran 5 Uji Hipotesis 

Terlihat hasil pengujian tabel Coefficient menjelaskan tentang nilai sigifikan 

sebesar 0,000 < p-value 0,05. Sehingga hipotesis ketiga diterima, yang artinya Religiusitas 

berpengaruhi terhadap intensi melakukan Whistleblowing.  

4.6 Pembahasan 

Setelah melakukan eksperimen dan melakukan pengujian dalam penelitian ini maka 

hasil penelitian, pada hipotesis pertama yaitu terdapat perbedaan intensi melakukan 

Whistleblowing antara  Retaliasi rendah dan Retaliasi tinggi. Hipotesis kedua yaitu terdapat 
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perbedaan intensi melakukan Whistleblowing antara  Materialitas rendah dan Materialitas 

tinggi. Hipotesis ketiga yaitu Religiusitas berpengaruh terhadap intensi  melakukan 

whistleblowing. 

Pada hipotesis pertama yaitu terdapat perbedaan intensi melakukan Whistleblowing 

antara  Retaliasi rendah dan Retaliasi tinggi, berdasarkan hasil penelitian ini dinyatakan 

diterima. Intensi melakukan Whistleblowing pada retaliasi rendah dan retaliasi tinggi 

berbeda, nilai retaliasi rendah nilainya lebih besar dibandingkan nilai retaliasi tinggi. 

Artinya, retaliasi rendah adalah hanya berdampak pada dirinya sendiri contohnya meliputi 

kehilangan pekerjaan, tidak mendapat bonus tahunan dan tidak mendapatkan promosi. 

Sedangkan, retaliasi tinggi adalah berdampak pada diri sendiri dan lingkungan sekitarnya 

contohnya meliputi berupa kehilangan pekerjaan, tidak mendapat bonus tahunan dan tidak 

mendapat promosi, perusahaan akan ditutup, seseorang yang ada didekatnya akan terkena 

dampak kehilangan pekerjaan juga. Sehingga, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan (Fatoki, 2013) bahwa semakin tinggi tingkat Retaliasi yang didapat maka 

intensi melakukan Whistleblowing akan semakin rendah. 

Pada hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan intensi melakukan Whistleblowing 

antara  Materialitas rendah dan Materialitas tinggi, berdasarkan hasil penelitian ini 

dinyatakan diterima. Intensi melakukan Whistleblowing pada materialitas rendah dan 

materialitas tinggi berbeda, nilai materialitas tinggi nilainya lebih besar dibandingkan nilai 

materialitas rendah. Artinya, materialitas rendah adalah jika nilainya kurang dari 5% dari 

laba bersih suatu perusahaan. Sedangkan, materialitas tinggi adalah jika nilainya sebesar 

5% dari laba bersih suatu perusahaan. Sehingga, hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan (Fatoki, 2013) bahwa semakin tinggi tingkat Materialitas maka 

akan semakin besar pula intensi melakukan Whistleblowing. 

Pada hipotesis ketiga yaitu Religiusitas berpengaruh terhadap intensi  melakukan 

whistleblowing, berdasarkan hasil penelitian ini dinyatakan diterima. Dengan begitu, 

partisipan pada penelitian eksperimen ini mayoritas memiliki religiusitas yang tinggi. 

Artinya, mayoritas partisipan yang mengikuti penelitian ini memiliki tingkat pemahaman 

yang tinggi tentang agama, kuat keyakinannya, pelaksanaan ibadah dan penegakan 

aturannya, serta apresiasi terhadap agama yang dianut dan dipercayainya. Sehingga, hasil 
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penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Indrasari & Wardhana, 2020) 

bahwa semakin tinggi seseorang memiliki tingkat Religiusitas maka akan semakin tinggi 

pula intensi melakukan Whistleblowing.  
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