
 
 

33 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengambil suatu perusahaan yaitu PT. KURNIA JAYA 

MARDIMULYA. PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA adalah perusahaan yang 

bergerak di dalam bidang kontraktor, persewaan alat berat dan SPBU. Perusahaan 

yang berfokus di bidang konstruksi ini beralamat di ngagel, karangmojo, 

Gunungkidul. Melihat perkembanganya yang pesat dapat dikatakan PT. KURNIA 

JAYA MARDIMULYA adalah salah satu perusahaan besar yang ada di kabupaten 

Gunungkidul, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang 

hubungan yang melibatkan faktor independen dan dependen yaitu, sikap, 

lingkungan etika, komitmen profesional, dan retaliasi atau balas dendam terhadap 

perilaku whistleblowing. Responden pada penelitian ini yaitu karyawan perusahaan 

yang ada di Kabupaten Gunungkidul terlebih spesifik yaitu karyawan PT. KURNIA 

JAYA MARDIMULYA, dikarenakan penelitian ini adalah studi kasus yang 

berfokus permasalahan pada PT tersebut. 

B. Metode Penentuan Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah karyawan dari PT. 

KURNIA JAYA MARDIMULYA. Adapun teknik pengambilan sampel dari 

penelitian ini adalah purposive sampling. Dasar penentuan metode ini adalah jika 

menggunakan purposive sampling akan terdapat kriteria kriteria tertentu yang harus 
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diperhatikan. Dengan pertimbangan terdapat kriteria kriteria tersebut, maka 

dipilihlah teknik purposive sampling. Adapun kriteria kriterianya sebagai berikut : 

1. Karyawan PT KURNIA JAYA MARDIMULYA 

2. Karyawan pada bagian kantor  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulasn data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner karena penelitian ini berbentuk studi kasus, yaitu dengan kuesioner  yang 

sudah disediakan. Data penelitian ini diperoleh dengan penelitian lapangan dengan 

penyebaran kuesioner langsung dari pihak pertama (primer). Pada penelitian ini 

yang menjadi subjek adalah karyawan PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA 

Kuesioner tersebut disediakan 5 jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral 

(N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Dengan kuesioner yang berbentuk 

kasus diharapkan responden dapat menggambarkan sikap dan kepribadian masing 

masing melalui jawaban yang ada, serta dapat menyikapi kasus yang disediakan. 

Setiap variabel dependen dan independen diukur dengan kriteria kuesioner masing 

masing.  

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen  

Sugiono (2014:59) menuturkan bahwa variabel dependen sering disebut 

sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 

sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
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yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah whistleblowing. Dalam bahasa indonesia whistleblowing dapat 

diartikan sebagai pengungkapan rahasia perusahaan atau organisasi yang ia tempati 

kepada orang lain atau pihak luar perusahaan Alfani (2016). Berikut ini adalah 

definisi pengukuran variabel dari whistleblowing : 

a.  Near dan Miceli (1985) Mengemukakan whistleblowing adalah 

pengungkapan yang dilakukan anggota organisasi atas suatu praltik-

praktikilegal atau tanpa legitimasi hukum di bawah kendali pimpinan 

mereka kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek 

tindakan perbaikan. Indikatornya antara lain keseriusan dalam situasi, 

tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dan dampak negatif yang 

akan diterima sebagai akibat laporan tersebut. Variabel whistleblowing 

pada penelitian ini merupakan variabel dependen yang diukur dengan 

menggunakan kuesioner berbentuk kasus yang dikembangkan oleh Ajzen 

(2005) yang terdiri dari 7 item pertanyaan yang menggunakan skala likert 

dan menggunakan tingkatan angka dari 1 sampai 5 dimana semakin tinggi 

nilainya maka semakin tinggi juga intensi tindakan whistleblowing. 

2. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2014:59). 

Variabel independen pada penelitian ini adalah sikap, lingkungan etika, komitmen 
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profesional, dan retaliasi. Berikut ini adalah devinisi pengukuran dari masing-

masing variabel independen : 

a. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) mengatakan bahwa kepribadian 

merupakan faktor utama penentu sikap. Fishbein dan Ajzen (1975) 

mengartikan sikap (attitude) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang 

dirasakan untuk menerima atau menolak suatu obyek atau tindakan dan 

diukur dengan suatu cara yang menempatkan seseorang pada dua kutub 

atau dua arah, misalnya baik atau buruk. Variabel sikap pada penelitian ini 

merupakan variabel independen yang diukur dengan menggunakan 

kuesioner. Responden diminta menjawab dua pertanyaan, yaitu pertanyaan 

untuk menilai kepercayaan terhadap perilaku (behavioral belief)  yang 

dikembangkan oleh Park dan Blenkinsopp (2009) yang menggunakan 

skala likert dengan nilai 1-5, kuesioner variabel ini berjumlah 10 item 

pertanyaan, dengan semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi 

kemungkinan tindakan  whistleblowing. 

b. Menurut Purnamasari dan Hernawati (2013) Aturan yang mencangkup 

nilai dan norma yang mengatur individu hidup bermasyarakat termasuk di 

dalam organisasinya disebut etika. Variabel lingkungan etika pada 

penelitian ini merupakan variabel independen yang diukur dengan 

indikator korelasi antara pemahaman nilai-nilai etika dengan pengambilan 

keputusan yang menggunakan kuesioner yang menggunakan skala likert 

dengan nilai 1-5, kuesioner variabel ini berjumlah 7 item pertanyaan, 

dengan semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi kemungkinan 
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tindakan  whistleblowing. Kuesioner variabel ini diambil dari penelitian 

Dalton dan Radtke (2013). 

c. Menurut Aranya et al. (1981) mendefinisikan komitmen profesional 

sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individual dengan keterlibatan 

dalam dalam suatu profesi dan termasuk keyakinan dan penerimaan 

tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, kemauan untuk berupaya sekuat 

tenaga demi organisasi, dan keinginan menjaga keanggotaan suatu 

organisasi. Variabel komitmen profesional pada penelitian ini merupakan 

variabel independen yang diukur dengan menggunakan kuesioner yang 

menggunakan skala likert dengan nilai 1-5, kuesioner variabel ini 

berjumlah 11 item, dengan semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi 

kemungkinan tindakan whistleblowing. Variabel ini diukur berdasarkan 

karakteristik profesional.  Kuesioner variabel ini diambil dari penelitian 

Kalber L. Dan Forgaty (2007). 

d. Menurut Nikmah (2012) tindakan yang membalas atau melakukan 

kembali tindakan yang dilakukan terhadapnya disebut retaliasi. Variabel 

retaliasi atau balas dendam dalam penelitian ini merupakan variabel 

independen yang diukur dengan menggunakan kuesioner biasa yang 

menggunakan skala likert dengan nilai 1-5, kuesioner variabel ini 

berjumlah 7 item, dengan semakin tinggi nilainya maka semakin rendah 

kemungkinan tindakan whistleblowing. Kuesioner variabel ini diambil dari 

penelitian Nikmah (2014). 
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3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:206). Analisis statistik deskriptif 

digunakan untuk mengetahui nilai statistik variablevariabel dalam penelitian, 

melalui nilai mean, minimum, maksimum dan standar deviasi (Aliyah, 2015). 

E. Uji Kualitas Data 

Kelayakan data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Oleh 

karena itu penelitian ini menggunakan dua uji kualitas data yaitu uji validitas dan 

uji reliabilitas. Dua pengujian ini ditujukan agar data yang digunakan adalah data 

yang dapat diolah untuk suatu penelitian. 

1. Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari responden selalu 

konsisten ketika kuesioner yang sama diajukan ulang (Ghozali, 2011:47). Penelitian 

yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Nazaruddin 

dan Basuki, 2017:72). Konsistensi dari jawaban responden diukur menggunakan uji 

reliabilitas., Pengukuran ini dapat dilakukan dengan cronbach alpha. Nilai 

cronbach alpha diatas 0,6 menunjukan reliabilitas suatu variabel atau konstruk. 
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2.  Uji Validitas 

Uji validitas adalah pengukuran yang mengukur valid tidaknya suatu 

pertanyaan dalam kuesioner untuk mewakili variabel yang digunakan. Menurut 

Sugiyono (2014: 137). Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur 

yang digunakan. Instrumen dapat dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur 

yang dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji korelasi 

Pearson digunakan dalam penelitian ini. Validitas kuesioner ditunjukan dengan 

adanya korelasi yang signifikan antara masing-masing indikator terhadap total skor 

konstruk yaitu 0,05. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang ditujukan untuk mengukur apakah  

nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dengan kata lain untuk melihat apakah 

data tersebut normal atau tidak. Pengujian normalitas dengan menggunakan metode 

komolgorov-smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. 

2. Uji Multikolonearitas 

Multikolonearitas atau kolonearitas ganda adalah adanya hubungan linear 

antara peubah bebas x dalam model regresi ganda (Nazaruddin dan Basuki, 

2017:105). Uji multikolonearitas adalah pengujian untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier 

beranda.Pengujian ini menggunakan perhitungan tolerance (TOL) dan variance 
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inflation factor yang jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi 

multikolonearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan model regresi Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang 

bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk mengetahui adanya penyimpangan 

dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 

2017:106). Metode yang digunakan adalah scatter plots, syarat lolos uji 

heteroskedastisitas adalah dengan mengamati grafik, jika titik-titik pada grafik 

menyebar maka data tersebut tidak terkena heteroskedastisitas. 

4. Pengujian Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinan (𝑅2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinan yaitu 

antara nol sampai satu. Apabila hanya terdapat satu variabel independen maka 𝑅2 

yang dipakai. Tetapi apabila terdapat dua atau lebih variabel independen maka yang 

dipakai adalah adjusted 𝑅2. Setiap tambahan variabel independen, 𝑅2 akan 

meningkat tidak peduli variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Sedangkan nilai adjusted 𝑅2dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2013: 97). 
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F. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini  menggunakan analisis regresi linier 

perganda yang diunakan untuk mengukur variabel independen berpengaruh pada 

variabel dependen. Adapun variabel independenya yaitu, sikap, lingkungan etika, 

sosialisasi antisipatif, retaliasi atau balas dendam terhadap whistleblowing. 

a. Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

antara variabel bebas dan variabel terikat. 

b. Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara seluruh 

variabel bebas dan variabel terikat pada taraf signifikansi. Alpha sama dengan 5 

atau alpha lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan hipotesis ditolak. Hipotesis diterima 

jika signifikansi alpha kurang dari 0,05, dan dan koefisien searah dengan arah 

hipotesis. 
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MODEL PENELITIAN 

WB = A + β1S + β2LE + β3KP + β4R + ε 

Keterangan : 

WB   = Tindakan whistleblowing 

A   = Konstanta 

β1, β2, β3, danβ4 = Koefisien variabel 

S   = Sikap 

LE   = Lingkungan etika 

KP   = Komitmen profesional 

R   = Retaliasi 

E   = Eror term 


