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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek/Subjek Penelitian 

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta yang berlokasi di 

Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta. Populasi adalah segala 

unsur atau elemen yang menjadi subjek yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian seluruh pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Perwakilan D.I.Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 136 pegawai BPKP Perwakilan D.I.Yogyakarta (bpkp.go.id). 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel pada penelitian 

ini adalah auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta. 

B. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber 

utamanya atau responden. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta. 

 



38 

 

 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik  

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja oleh 

peneliti. Artinya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil sesuai 

dengan kararateristik yang ditentukan karena ada pertimbangan tertentu. 

Adapun kriteria dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1) Sampel merupakan pegawai dengan jabatan fungsional auditor yang 

berkerja  pada BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta. 

2) Minimal telah bekerja 2 tahun di BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan metode survey sebagai teknik pengumpulan data 

dalam penelitian. Survey merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli dengan menggunakan instrumen  pernyataan  

dalam kuesioner. Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang 

mereka anggap paling menggambarkan presepsi mereka pada kolom yang 

telah disediakan dalam kuesioner. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel  Dependen (Y) 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Intensi Melakukan 

Whistleblowing. Menurut Near dan Miceli (1985) whistleblowing adalah 
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pengungkapan yang  dilakukan oleh anggota organisasi (mantan karyawan 

atau karyawan)  terhadap praktek-praktek bermoral atau dibawah kendali 

pemberi  kerja dan kepada orang-orang yang mampu mempengaruhi tindakan 

tersebut. 

Variabel ini akan diukur dengan menggunakan  instrumen kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian sebelumnya  yaitu penelitian  Rodiyah 

(2015) yang dimodifikasi. Instrument tersebut terdiri dari 5 butir pernyataan 

dan diukur dengan skala likert 5 point. Skala 1 mempresentasikan “sangat 

tidak setuju” dan skala 5 “sangat setuju”. Jadi, semakin rendah skala maka 

semakin rendah pula intensi dan keinginan seseorang untuk melakukan 

tindakan whistleblowing. 

2. Variabel Independen (X) 

a. Gender 

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum pria dan 

wanita yang dikonstruksi baik secara sosial maupun kultural (Murniati, 

2004).Variabel gender dalam  penelitian ini dibantu dengan menggunakan 

instrumen kuesioner dengan pertanyaan seputar demografis responden. 

Dalam hal pengukuran, variabel gender diukur dengan dichotomous variabel 

atau variabel dummy yaitu 0 untuk kategori wanita dan 1 untuk kategori pria.  

b. Religiusitas 

Religiusitas adalah suatu konsep dalam kehidupan yang dimiliki oleh 

setiap manusia dalam kaitannya dengan agama dan keyakinannya yang 



40 

 

 

 

diimplementasikan pada kehidupan nyata. Religiusitas erat kaitannya dengan 

tingkah laku dan kepribadian seseorang. Religiusitas diukur dengan 

menggunakan instrumen yang mengadopsi dari penelitian Sikstin (2014). 

Instrument tersebut terdiri dari 7 butir pernyataan dan diukur dengan 

skala likert 5 point. Skala 1 berarti sangat tidak setuju dan skala 5 berarti 

sangat setuju. Skala tersebut mengidikasikan bahwa semakin tinggi skornya 

maka semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh responden. 

c. Retaliasi 

Retaliasi adalah segala bentuk kemungkinan terjadinya pembalasan 

dendam atau tekanan yang akan diterima oleh whistleblower. Retaliasi diukur 

dengan menggunakan instrumen yang mengadopsi dari penelitian   Larasati 

(2015) yang dimodifikasi oleh peneliti.   Instrumen tersebut terdiri dari 7 butir 

pernyataan dan diukur dengan skala likert 5 point. Skala 1 berarti sangat tidak 

mungkin dan skala 5 berarti sangat mungkin.  

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

setiap variabel penelitian. Untuk mengidentifikasi kecenderungan tiap-tiap 

variabel penelitian, digunakan nilai Mean, Median, Standard Deviation, 

Minimum dan Maximum dari semua objek dalam tiap variabel. 
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2. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengungkapkan kemampuan suatu data 

dalam mengukur kebenaran hasil penelitian secara cermat dan tepat sekaligus 

membuktikan bahwa suatu data dalam hal ini adalah kuesioner valid 

digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur (Ghozali, 2011). Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi 

skor butir pertanyaan dengan total skor variabel melalui program SPSS 

dengan melihat pada kolom Corrected Item – Total Correlation. 

Pengambilan keputusan apakah pertanyaan tersebut valid atau tidak valid 

dapat didasarkan pada pernyataan dibawah ini (Ghozali, 2011) 

a. Jika r hasil positif, serta r hasil > r tabel, maka item pertanyaan atau 

variabel tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika r hasil negatif, serta r hasil < r tabel, maka item pertanyaan atau 

variabel tersebut dinyatakan tidak valid. 

3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu pengukuran yang merupakan indikasi mengenai 

stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep 

(Sekaran, 2006). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden 

terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu 

(Santoso, 2000). Sedangkan Hartono (2013) menyatakan bahwa suatu 
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pengukuran dikatakan reliabel jika hasilnya akurat dan konsisten sehingga 

hasilnya tersebut dapat dipercaya. 

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Cronbach 

Alpha pada keluaran hasil akhir di SPSS. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,70 (Ghozali, 2011). 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian ini 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Dimana jika nilai sig lebih besar dari 

0,05 atau 5% artinya residual menyebar normal dan begitu juga sebaliknya 

(Nazaruddin dan Basuki, 2015). 

5. Uji Multikolinearitas 

Uji ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara 

variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika 

ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independen, maka 

hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen akan 

terganggu  (Nazaruddin dan Basuki, 2015). 

Deteksi multikolinearitas penelitian ini menggunakan tolerance VIF 

dengan persyaratan, Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai tolerance 

(TOL) > dari 0,10 maka model dikatakan bebas dari Multikolinearitas 

(Ghozali, 2011). 
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6. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Glejser, yang akan meregres nilai absolute residual (Abs_Resid) terhadap 

variabel independen lainnya dengan persamaan regresi. Jika signifikansinya 

kurang dari 0,05 maka model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Hipotesis 1  2 dan 3 diuji dengan menggunakan Regresi Berganda 

Hipotesis akan diuji dengan analisis regresi berganda. Ketepatan fungsi 

regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-

nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefesien 

deteminasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2011). Model umum 

persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut : 

WSB = a + b1 GDR + b2 RGS+ b3 RTS…. + e   

Keterangan : 

WSB    = Whistleblowing 

a       = Konstanta  

b1, b 2, b 3   = Koefisien Regresi  

GDR   = Gender 
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RGS   = Religiusitas 

RTS   = Retaliasi 

e     = Standar Eror 

2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien 

determinasi (R
2
) adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R

2
 kecil maka 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Sedangkan, jika mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk regresi dengan variabel 

bebas lebih dari 2 maka digunakan Adjusted R
2
 sebagai koefisien determinasi. 

Kelemahan mendasar dalam penggunaan ini adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 

3. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan signifikan level 0,05 (α = 5%) dengan melihat tabel ANOVA. 

Jika nilai sig F < α 0,05 maka terdapat pengaruh bersama-sama variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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4. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Uji 

t menggunakan tabel  Coefficients dimana hipotesis diterima jika  nilai sig <  

nilai α atau 0,05 dan nilai Unstandardized Coefficients B setiap variabel harus 

searah dengan masing-masing hipotesis (Nazaruddin dan Basuki, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


