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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini bertempat di Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V 

(PTPN) Persero di Jalan Rambutan No.43 Kota Pekanbaru-Riau. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 bulan yaitu mulai  

bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dengan alokasi sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pelaksanaan

Pembuatan Surat Pra-Riset

Pencarian Data Awal

Penyelesaian Proposal

Konsultasi dan Perbaikan Proposal

Seminar Proposal

Perbaikan Proposal

Pembuatan SK Pembimbing dan Surat Riset

Proses Bimbingan Skripsi

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Analisis Data

Penyelesaian Skripsi

Jadwal kegiatan

Bulan Pelaksanaan 2016-2017

November Desember Januari Februari Maret

 

Sumber: Data diolah peneliti 2017 

3.2. Desain Penelitian 

Menurut Uma Sekaran (2007:152) desain penelitian meliputi serangkaian 

pilihan pengambilan keputusan rasional, seperti isu-isu yang berkaitan dengan 
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keputusan mengenai tujuan studi (eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), 

letaknya (yaitu konteks studi), jenis yang sesuai untuk penelitian (jenis 

investigasi), tingkat manipulasi dan kontrol peneliti (tingkat intervensi peneliti), 

aspek temporal (horizon waktu), dan level analisis data (unit analisis).  

Penelitian ini menggunakan tujuan deskriptif yang dilakukan untuk 

mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti. Menggunakan studi korelasional tujuannya untuk menemukan variabel 

penting yang berkaitan dengan masalah. Intervensi peneliti mempunyai peranan 

dalam menentukan secara langsung. Peneliti memakai intervensi korelasional 

tujuannya  ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan, positif-negatif, besar 

kecilnya hubungan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Unit analisis 

merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data 

selanjutnya. Horizon waktu yang digunakan adalah studi cross-sectional dimana 

sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan 

mungkin selama periode harian ataupun mingguan dalam rangka menjawab 

pertanyaan peneliti. Peneliti menggunakan unit analisis individual tujuannya 

peneliti akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap individu dan 

memberlakukan respon tiap karyawan sebagai sumber data individual.  

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis 

data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik 

sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). 
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3.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini, 

data primer diambil secara tidak langsung yaitu melalui perantara atau salah satu 

pegawai di setiap bagian atau bidang perusahaan tersebut. Data primer  diperoleh 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan 

untuk mengumpulkan informasi dari para responden. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar ke seluruh Pegawai pada tiap 

bagian atau bidang yang bekerja di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero 

Kota Pekanbaru. Ghozali (2013:47) Variabel-variabel tersebut dalam penelitian 

ini akan diukur dengan menggunakan liker-scale questioner yaitu skala 

pengukuran yang dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara 

memperoleh data secara tidak langsung langsung melalui pihak perantara atau 

salah satu pegawai yang ada pada seluruh bagian atau bidang. Pada penelitian ini, 

peneliti menyebarkan kuesioner ke seluruh pegawai di perusahaan tersebut, 

melalui salah satu pegawai di setiap bagian atau bidang nya, setelah disebarkan 

dan dikumpulkan oleh pegawai tersebut, maka peneliti mengambil data yang telah 

dikumpulkan pada salah satu pegawai tersebut. Pada penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian adalah pegawai tiap bagian atau bidang yang bekerja pada PT. 

Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero yang berada di Kota Pekanbaru. Peneliti 

memperoleh data dengan memberikan  kuesioner secara tidak langsung melalui 

perantara atau salah satu pegawai di setiap bagian atau bidang yang bekerja di PT. 
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Perkebunan Nusantara V (PTPN) tersebut. Data primer diperoleh dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari pegawai di setiap bagian atau bidang yang bekerja 

pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) sebagai responden dalam penelitian. 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan 

responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. 

Pengumpulan data primer tersebut menggunakan cross section yaitu data hanya 

sekali dikumpulkan dalam waktu tertentu.  

3.5. Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi secara sederhana dapat juga diartikan keseluruhan kelompok 

orang, peristiwa, benda atau objek lain yang menjadi objek observasi untuk 

diteliti. Populasi yang akan diambil oleh peneliti adalah seluruh pegawai di setiap 

bagian atau bidang yang bekerja pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) 

Persero Kota Pekanbaru yang berjumlah 154 pegawai. 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk 

dijadikan objek dalam penelitian, bagaimana menghadapi suatu masalah dibidang 

penentuan sample design dan sample size, kebanyakan sample size yang 

digunakan oleh berbagai macam penelitian adalah antara 30 sampai 500 subjek. 

Sampel  pada penelitian ini adalah pegawai setiap bagian atau bidang yang 

bekerja baik pegawai memiliki jabatan maupun pegawai yang tidak memiliki 

jabatan di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru.  
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non 

probability sampling. Non probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang dipakai pada 

penelitian ini adalah sampling jenuh atau sensus. Menurut Sugiyono (2016:85) 

istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel.  

Dalam penelitian ini, jumlah populasi hanya sebesar 154 pegawai, maka 

peneliti mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel atau sensus tanpa 

harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu. Sehingga sampel pada penelitian 

ini adalah seluruh pegawai tiap bagian atau bidang yang bekerja di PT. 

Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru sebesar 154 pegawai. 

Jumlah sampel pada penelitian ini kemungkinan akan berkurang atau mengecil 

karena mungkin pada saat penyebaran kuesioner dilakukan, pegawai mengalami 

kesibukan yang cukup padat dan pegawai tidak berada di dalam perusahaan 

karena urusan lain yang menyangkut perusahaan. 

Alasan peneliti mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel  

karena intensi untuk melakukan whistleblowing atau melaporkan pelanggaran dan 

kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berada di dalam perusahaan, 

baik yang memiliki jabatan maupun yang tidak memiliki jabatan. 

3.6. Metode Analisis Data 

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan cara yang digunakan 
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untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap 

suatu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan 

variabel bebas. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda, yaitu untuk melihat pengaruh intensi melakukan whistleblowing dengan 

beberapa variabel bebas, yaitu identitas profesional, locus of control, intensitas 

moral dan reward. 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS  for windows. Model persamaan regresi secara 

sistematis dapat dirumuskan sbb: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4+ e 

Keterangan : 

Y  : Intensi melakukan whistleblowing. 

α   : Konstanta. 

X1  : Identitas profesional. 

X2  : Locus of control. 

X3  : Intensitas moral. 

X4  : Reward. 

β1,β2,β3,β4 : Koefisien Regresi 

e  : Error 

3.7. Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel independen, 

dan variabel dependen dengan penjelasan sebagai berikut: 



53 

 

3.7.1 Variabel Independen  

Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari identitas profesional, 

locus of control, intensitas moral dan reward yang dijelaskan sebagai berikut: 

3.7.1.1 Identitas Profesional 

Identitas Profesional adalah Sejauh mana individu mengklasifikasikan 

dirinya sendiri dalam hal pekerjaan yang mereka jalani dan memiliki ciri khas 

selalu menganggap orang lain melakukan pekerjaan yang sama. Identitas 

profesional merupakan kekuatan seseorang dengan keterlibatanya dalam sebuah 

profesi. Salah satu cara dimana individu menunjukkan identitas profesional adalah 

melalui kepatuhan terhadap standar dan praktek dalam sebuah profesi.  

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan 

Purnamasari et.al (2015) yaitu dengan menggunakan skala likert 5 poin dari 

sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), cukup setuju (3), setuju (4), dan sangat 

setuju (5). 

3.7.1.2 Locus of Control 

Locus of control didefenisikan untuk menentukan tingkatan sampai dimana 

individu meyakini bahwa perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi. Locus 

of control dibagi menjadi dua yaitu internal locus of control dimana mereka yakin 

dapat mengendalikan tujuan mereka sedangkan eksternal locus of control dimana 

hidup mereka dikendalikan oleh oleh kekuatan pihak luar.  

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan 

Purnamasari et.al (2015) yaitu dengan menggunakan skala likert 5 poin dari 
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sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), cukup setuju (3), setuju (4), dan sangat 

setuju (5). 

3.7.1.3 Intensitas Moral 

Intensitas moral  merupakan sebuah konsep perluasan dari isu-isu yang 

terkait dengan isu moral utama dalam sebuah situasi yang akan mempengaruhi 

persepsi individu mengenai masalah etika dan intensi keprilakuan yang 

dimilikinya. Intensitas  moral dikaitkan dengan konsep persepsi kontrol perilaku 

yang merupakan keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya 

merupakan hasil dari kontrol dirinya sendiri.  

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan 

Setiawati dan Sari (2016) yaitu dengan menggunakan skala likert 5 poin dari 

sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), cukup setuju (3), setuju (4), dan sangat 

setuju (5). 

3.7.1.4 Reward 

Reward merupakan penghargaan bagi seseorang yang berani 

mengungkapkan kecurangan. Dengan memberikan reward kepada karyawan, 

karyawan akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang di anggap benar 

sehingga membuat minat karyawan untuk melakukan whistleblowing semakin 

tinggi.  

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan Sikstin 

(2014) yaitu dengan menggunakan skala likert 5 poin dari sangat tidak setuju (1), 

tidak setuju (2), cukup setuju (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). 
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3.7.2 Variabel dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah intensi melakukan 

whistleblowing. Intensi untuk melakukan whistleblowing adalah bentuk dari 

keseriusan dalam suatu situasi, tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran 

dan dampak negatif yang akan diterima sebagai akibat dari pelaporan tersebut. 

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan Purnamasari 

et.al (2015) yaitu dengan menggunakan skala likert 5 poin. Skala 1 

mempresentasikan “sangat rendah” dan skala 5 mempresentasikan “sangat tinggi. 

3.8 Uji Kualitas Data 

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam 

kuesioner harus dilakukan kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji 

validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti. 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang 

akurat dan kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji 

validitas data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis pearson 

correlation yaitu dengan mengkorelasikan antara skor tiap item dengan skot total. 

Jika koefisien korelasi r hitung ≥ r tabel dengan tingkat signifikasi 0,05, maka 

dinyatakan bahwa butir pertanyaan valid, namun apabila sebaliknya bernilai 

negatif atau positif namun lebih kecil dari r tabel (pada taraf signifikasi 0,05, 

maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. 
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3.8.2 Uji Reliabilitas 

Secara umum tujuan penelitian itu meliputi tiga macam yaitu bersifat 

penemuan, pembuktian dan pengembangan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara  

one shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya dilakukan 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban dari responden 

konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu diperlukan uji 

reliabilitas. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama. 

Pengujian konsistensi internal penelitian ini menggunakan koefsien 

cronbach alpha. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan 

uji cronbach alpha. Teknik cronbach alpha merupakan teknik pengujian 

konsistensi reliabilitas antar item yang paling populer dan menunjukkan indeks 

konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna. 

Apabila koefisien alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0.5 maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika koefisien alpha instrumen 

tersebut lebih rendah dari 0.5 maka instrumen itu tidak reliabel. 
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3.9 Uji Prasyarat 

3.9.1 Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebatan data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik normal plot dan dengan melihat histogram dari 

residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya maka data menunjukkan pola distribusi normal 

sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji One–

Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Dimana hasil uji yang tidak signifikan dengan 

tarif alfa 0,05 menunjukkan variabel-variabel tersebut normal. Selain itu juga 

analisis terhadap grafik histogram untuk menilai kenormalan data. 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

Pendugaan nilai koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) 

bertujuan untuk mencapai kondisi yang baik yaitu best linier unbiased estimative 

(BLUE). Agar dapat menjadi parameter yang baik maka persamaan regresi harus 

memenuhi asumsi klasik. Parameter yang baik apabila tidak bias, efisien dan 

konsisten. Jika terdapat penyimpangan asumsi klasik atas model linier yang 

diusulkan (negatif) maka hasil estimasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak reliabel. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk menguji dan memastikan 

kelayakan model regresi dalam penelitian ini. Adapun bentuk dari uji asumsi 

klasik adalah sebagai berikut: 

 



58 

 

3.10.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korekasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Nilai tolerance dan Variance Inflacation 

Factor (VIF) digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kedua ukuran 

ini menunjukkan setiap variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance yang 

rendah dengan nilai VIF tinggi karena (VIF= 1/tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai batas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai tolerance mendekati 1 atau sama dengan nilai VIF disekitar angka 10. 

Gejala multikolonieritas akan didefinisikan jika VIF lebih besar dari 10.  

3.10.2 Uji Heterokedastisitas  

Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran.  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik 

yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka mengidentifikasi adanya heterokedatisitas. Jika tidak ada pola 
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yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, 

maka tidak terjadi heterokedatisitas. Jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. 

Selain itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat 

dilakukan uji Gletser. Apabila variabel bebas memiliki nilai sig >  α (0,05), maka 

tidak terjadi heterokesdatisitas 

3.11 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). 

Dalam penelitian ini penguian hipotesis menggunakan analisis linear 

berganda yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara beberapa 

variabel bebas dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variael terikat 

dengan variabel bebas. 

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) 

dan uji koefesien determinasi. 

3.11.1 Uji parsial (Uji t) 

Uji stastistik t bertujuan untuk mengetahui variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial dan digunakan untuk mengukur signifikansi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian 2 sisi yaitu 

membandingkan antara t hitung  dengan tingkat t tabel, sehingga Ha akan diterima 

apabila nilai t hitung > t table dengan significancelevel 0,05 (α=5%). 
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Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut : Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013) 

3.11.2 Uji Simultan (Uji F)  

Uji stastistik F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%).  

Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah sebagi berikut: Jika 

nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). 

Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai 

signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti 

secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis dapat juga dilakukan 

dengan cara melihat Fhitung dan Ftabel. Apabila Fhitung > Ftabel maka  Ha diterima. Hal 

ini berarti variabel  independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel maka  Ha ditolak. Hal ini berarti 
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variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2013) 

3.10.2 Koefisien Determinasi  

Langkah selanjutnya adalah mencari koefisien determinasi parsial dari 

masing-masing variabel bebas. Variabel-variabel ditentukan atau yang dijelaskan 

oleh variasi dalam variabel bebas. 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

berada di antara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2013:98).   

 


