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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory (explanatory 

research) menurut Sugiyono (2008:10)  penelitian eksplanasi adalah 

penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang di 

teliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan (Sugiyono 2011). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja 

pada berbagai unit kerja di Instansi/SKPD  pemerintah kabupaten Indragiri 

hilir. 

Sampel jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi,misalnya karena keterbatasan dana dan waktu maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu ,apa yang di 

pelajari dari sampel itu kesimpulannya akan di berlakukan untuk populasi 

untuk sampel yang di ambil dari populasi harus harus betul betul 

representative (mewakili) ,Sugiyono (2011).sampel dalam penelitian ini 

adalah aparatur sipil negara sampel yang akan diteliti adalah 18 satuan kerja 

perangkat daerah , 10 badan pemerintah , 1 kantor inspektorat. Teknik 
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pengambilan sampel adalah tehnik purposive sampling.Menurut Indriantoro 

dan Supomo(2014) dalamDian Kusuma Dewi (2016:23) pemilihan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan 

mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan. Adapun kriteria sampel pegawai negeri sipil adalah: 

a) Aparatur Sipil Negara dengan tingkat minimal pendidikan D3 

b) Aparatur Sipil Negara yang berkerja di bagian keuangan yakni Kepala 

Bagian, Sekretaris, dan Staff/anggota yang berada masing-masing satuan 

kerja perangkat daerah 

c) Aparatur Sipil Negara dengan pengalaman bekerja minimal satu tahun 

Sehingga diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai, 

pemahaman terhadap kondisi lingkungan kerja yang cukup, dan memiliki 

persepsi dan pertimbangan yang komprehensif terhadap minat whistle-

blowing. 

 

3.3 Defenisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

a) Variabel Independen (Eksogen) 

Variabel ini sering di sebut sebagai variabel stimulus,preditor 

,antecedent .dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas 

.variabel bebas adealah merupakan variabelk yang mempengaruhi atu yang 

menjadi sebab perubhannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono:33),variabel independen pada penelitian ini adalah Sikap, 

Norma Subyektif, Kontrol perilaku persepsi dan Niat melakukan 

whistleblowing. 
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Tabel 3.1 

Ringkasan Operasional Variabel Independen  

 

Variabel  Indikator  

Sikap 

Akmal Sulistomo dan Andri 

Prastiwi, S.E., Msi, Akt, 

2011 

 

- Anggapan bahwa whistleblowing adalah hal positif 

- Anggapan bahwa whitleleblowing tindakan beretika 

- Kebanggan menjadi whistleblowing 

- Anggapan bahwa whistleblowing adalah perilaku 

positif  

Norma subyektif  

Akmal Sulistomo dan Andri 

Prastiwi, S.E., Msi, Akt, 

2011 

- Persepsi pandangan orang yang penting bagi PNS 

terhadap whistleblowing 

- Persepsi pandangan keluarga yang penting bagi 

PNS terhadap whistleblowing 

- Persepsi lingkungan pergailan PNS terhadap 

whistleblowing  

 

Persepsi kontrol perilaku 

Akmal Sulistomo dan Andri 

Prastiwi, S.E., Msi, Akt, 

2011 

- Persepsi kemungkinan menjadi whistleblower 

- Tingkat control dari PNSmenjadi whistleblower 

- Keinginan PNS menjadi whistleblower tanpa 

menghiraukan pendapat orang lain  

- Keinginan PNS penjadi whistleblower tanpa karena 

dirinya  

- Tingkat tanggung jawab PNS terhadap perilakunya  

- Kemampuan PNS mempengaruhi orang lain  

- Kemudahan PNS bercerita mengenai suatu kejadian 

yang diketahui  

- Kontrol PNS terhadap pemilhan jalan hidup  

- Kontrol PNS terhadap pendapatannya  

- Kontrol diri PNS  mengerjakan hal yang benar 

 

 

b) Variabel Dependen (endogen)  

Variabael dependen sering di sebut sebagai variabel output, 

kreteria, konsekuen, dalam bahasa Indonesia sering di sebut sebagai terikat 

varabel terikat.variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi atau 

yang menjadi akibat adanya variabel bebas. (Sugiyono:33) variabel 

dependen penelitian ini adalah intention (niat) whistleblowing, perilaku 

whistleblowing  
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Tabel  3.2 

Ringkasan Operasional Variabel Dependen 

Variabel Indikator  

Niat 

Akmal Sulistomo,2012 

 

- Niat PNS untuk menjadi 

whistleblowing 

- Rencana PNS untuk melakukan 

whistleblowing   

- Usaha PNS untuk melakukan 

Whistleblowing 

 

 

Perilaku Whistleblowing 

(Bowi, 1992 dalam Vinten, 2000): 

 

- Motivasi untuk melakukannya adalah 

untuk  menghindari dampak buruk 

yang tidak perlu pada orang lain.  

- Sudah melakukan prosedur internal 

pemerintah sebelum membukanya ke 

public 

- Memiliki bukti-bukti yang kuat dan 

masuk akal  

- Persepsi bahwa akan ada dampak 

serius jika hal itu tidak diungkapkan  

- Pengungkapan itu merupakan bagian 

dari tanggung jawabnya  

- Ada kemungkinan untuk berhasil 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan informasi yang di peroleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variabel tujuan studi spesifik (Sekaran,2011). 

Data primer penelitian ini merupakan data pernyataan pendapat dari responden 

individu aparatur sipil Negara atas kuesioner yang diajukan penelitiadapun 

kuesioner ini menggunakan skala pengukuran Likert, dengan skala : 1 = 

Sangat Tidak Setuju,  2 = Tidak Setuju,  3 = Netral , 4 = Setuju, dan 5 = 

Sangat Setuju. 
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3.5  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah kuesioner, yaitu 

daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dan akan 

dijawab oleh para responden dengan alternatif jawaban yang didefinisikan 

dengan jelas (Sekaran,2011). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan di ukur dan 

tahu apa yang biasa di harapkan dari responden (Sugiyono 2012). Kuesioner 

disampaikan melalui media kertas Jumlah kuesioner yang dibagikan untuk 

setiap intansi/SKPD berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah pegawai negeri 

sipil di kantor Dinas tersebut yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

oleh peneliti Penulis mendistribusikan dan mengambil kuesioner tersebut 

secara langsung dengan mendatangi langsung para responden di kantor. 

Tujuan penulis melakukan cara tersebut adalah tingkat pengembalian 

kuesioner yang lebih tinggi. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dan 

smart PLS 2.0 M3 sebagai softwarenya. PLS merupakan pendekatan alternatif 

yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis 

varian (Ghozali, 2006).Menurut Hartono (2009, 2011) PLS didesain untuk 

menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada 

data, seperti ukuran sampel penelitian yang kecil, adanya data yang hilang 

(missing value), dan multikolonieritas. Selain itu PLS adalah analisis 



 54 

persamaan struktural (SEM) berbasis varian (variance) yang secara simultan 

dapat melakukan pengujian model pegukuran sekaligus pengujian model 

struktural. Model struktural tersebut menunjukkan hubungan antara konstruk 

independen dan konstruk dependen. Model pengukuran menunjukkan 

hubungan (nilai loading) antara indikator dengan konstruk (variabel laten). 

Penulis menggunakan PLS sebagai alat analisis yang dianggap tepat untuk 

menguji variabel dalam penelitian ini.Dikarenakan PLS mampu 

mempertimbangkan semua arah koefisien secara bersamaan untuk 

memungkinkan analisis langsung, tidak langsung, dan hubungan palsu yang 

tidak dimiliki oleh analisis regresi (Birkinshaw et. al., 1995). 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan 

mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini.Analisis yang 

digunakan adalah deskripsi modus, standar deviasi, nilai minimum dan nilai 

maksimum dari setiap variabel.Penggunaan modus ditujukan untuk 

mengetahui lebih akurat ukuran tendensi pusat masing-masing data variabel 

penelitian sehingga dapat diketahui kecederungan dominasi jawaban 

responden. 

3.6.2 Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) 

Pengukuran model dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

konsistensi dan keakuratan data yang dikumpulkan.Pengukuran model dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 
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3.6.2.1 Uji Validitas 

 

1. Convergent Validity, dikatakan baik jika memiliki factor loading > 0,7, 

akan tetapi interpretasi nilai factor loading > 0,55 juga dapat dikatakan 

valid. Selain itu, nilai AVE lebih besar dari 0,5 sangat direkomendasikan 

(Yamin dan Kurniawan, 2009). 

2. Discriminant Validity, dinilai dengan dua metode yaitu metode Fornell- 

Larcker yaitu membandingkan square roots atas AVE dengan korelasi 

verticallaten (Fornell dan Larcker, 1981), dan metode Cross-loading 

menyatakan bahwa semua item harus lebih besar dari konstruk lainnya 

(Al-Gahtani et. al.,2007). 

3. Composite ReliabilitySetelah uji validitas, pengukuran model juga 

dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas 

dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan 

instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu 

konstruk dengan indikator refleksif dilakukan dengan Composite 

Reliability. Rule of Thumb yang biasa digunakan untuk menilai reliabilitas 

konstruk yaitu nilai Composite Reliability harus lebih besar dari 0,7 untuk 

penilaian yang bersifat confirmatory dan nilai 0,6-0,7 masih dapat diterima 

untuk penelitian yang bersifat exploratory (Latan dan Ghozali: 79-80, 

2012). 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha dan Composite Reliability. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha dan composite reliability lebih 
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dari 0,7 (Hair, dkk, 1998). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung 

korelasi masing masing pernyataan pada setiap variabel dengan skor total. 

3.6.3 Evaluasi Inner Model (Model Struktural) 

Untuk meneliti struktural model dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan literatur akuntansi manajemen yaitu dengan mengukur 

Coefficient ofDetermination (R2) dan Path Coefficient (β) (Chenhall, 

2004).Hal ini untuk melihat dan meyakinkan hubungan antar konstruk adalah 

kuat. 

3.6.3.1 Coefficient of Determination (R2) 

Teknik pengukuran ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa konstruk 

endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan 

mengevaluasi R2. R2 berfungsi untuk mengukur hubungan antara variabel 

laten terhadap total varians. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian 

sebelumnya, nilai R2 dengan variabel endogen diatas 0,1 adalah yang dapat 

diterima (Chenhall, 2004). 

3.6.3.2 Path Coefficient (β) 

Pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar 

konstruk adalah kuat.Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur 

boostrap dengan 500 penggantian (e.g.Hartmann & Slapnicar, 2009).Dapat 

dikatakan jika antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path 

coefficients lebih dari 0,100 (Urbach & Ahlemann, 2010). Serta hubungan 

antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficients ada pada level 

0,50 (Urbach & Ahlemann, 2010). 
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3.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikasi untuk 

mengetahui pengaruh antar variabel. Batas untuk menolak atau menerima 

hipotesis yang diajukan adalah >2,01 (significance level =5%) dimana jika t 

hitung > t tabel [>2,01( one tailed)],  maka Ha diterima dan Ho ditolak, namun 

jika t hitung < t tabel [>2,01( one tailed)], maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Selain melihat nilai t tabel, untuk menolak atau menerima hipotesis juga 

memperhatikan positif atau negatif nilai dari  koefisien jalur. 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah Sikap terhadap 

perilaku whistleblowing pegawai negeri Sipil pada intansi pemerintah 

kabupaten INHIL untuk melakukan whistleblowing system. Berdasarkan 

penjelasan diatas maka hipotesis statistik pertama yang diajukan adalah : 

H0  :  sikap berpengaruh negatif terhadap perilaku whistleblowing  

Ha : sikap berpengaruh positif terhadap perilkua whistleblowing 

Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan 

adalah >2,01(significance level =5%) dan nilai koefisien jalur benilai 

positif  dimana harga t hitung ,berada pada daerah peneriamaan Ho atau 

terletak diantara table (two tailed )maka Ho diterima  dan Ha ditolak, 

namun jika t hitung lebih kecil atau sama dengan ≤  dari harga tabel ( two 

tailed) atau nilai koefisien jalur adalah negatife , maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakahAdanya pengaruh 

Sikap melalui intensi melakukan whistleblowing terhadap perilaku 
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whistleblowingpada pegawai negeri pegawai negeri Sipil di intansi 

pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan whistleblowing system. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis statistik kedua yang 

diajukan adalah : 

H0 :  sikap berpengaruh negatif terhadap perilaku witleblowing dengan 

mediasi intensi melakukan whistleblowing  

Ha :  sikap berpengaruh positif terhadap perilaku witleblowing dengan 

mediasi intensi melakukan whistleblowing 

Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan 

adalah >1,67 (significance level =5%) dan nilai koefisien jalur bernilai 

positif dimana jika t hitung > t tabel [>2,01( one tailed)] dan nilai koefisien 

jalur adalah positif, maka Ha diterima dan Ho ditolak, namun jika t hitung 

< t tabel [ <2,01( one tailed)] atau nilai koefisien jalur adalah negatif, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah Norma subyektif 

terhadap perilaku whistleblowing pegawai negeri Sipil pada intansi 

pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan whistleblowing system. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis statistik ketiga  yang 

diajukan adalah : 

H0 : Norma Subyektif  berpengaruh negatif terhadap perilaku 

whistleblowing  

Ha :  Norma Subyektif  berpengaruh positif terhadap perilkua 

whistleblowing 
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Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan 

adalah >2,01(significance level =5%) dan nilai koefisien jalur benilai 

positif  dimana harga t hitung ,berada pada daerah peneriamaan Ho atau 

terletak diantara table (two tailed )maka Ho diterima  dan Ha ditolak, 

namun jika t hitung lebih kecil atau sama dengan ≤  dari harga tabel ( two 

tailed) atau nilai koefisien jalur adalah negatife , maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakahNorma Subyektif 

melalui intensi melakukan whistleblowing terhadap perilaku 

whistleblowingpada pegawai negeri Sipil pegawai negeri di intansi 

pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan whistleblowing system. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis statistik keempat yang 

diajukan adalah : 

H0 :  Norma subyektif berpengaruh negatif terhadap perilaku 

witleblowing dengan mediasi intensi melakukan whistleblowing  

Ha :  Norma subyektif berpengaruh positif terhadap perilaku 

witleblowing dengan mediasi intensi melakukan whistleblowing 

Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan 

adalah >2,01(significance level =5%) dan nilai koefisien jalur bernilai 

positif dimana jika t hitung > t tabel [>2,01( one tailed)] dan nilai koefisien 

jalur adalah positif, maka Ha diterima dan Ho ditolak, namun jika t hitung 

< t tabel [ <2,01( one tailed)] atau nilai koefisien jalur adalah negatif, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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e. Pengujian Hipotesis Kelima 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kontrol perilaku persepsian 

terhadap perilaku whistleblowing pegawai negeri Sipil pada intansi 

pemerintah kabupaten INHIL untuk melakukan whistleblowing system. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis statistik kelima  yang 

diajukan adalah : 

H0 :  kontrol perilaku perspsian berpengaruh negatif terhadap perilaku 

whistleblowing  

Ha :  kontrol perilaku perspsian berpengaruh positif terhadap perilkua 

whistleblowing 

Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan 

adalah >2,01(significance level =5%) dan nilai koefisien jalur benilai 

positif  dimana harga t hitung ,berada pada daerah peneriamaan Ho atau 

terletak diantara table (two tailed )maka Ho diterima  dan Ha ditolak, 

namun jika t hitung lebih kecil atau sama dengan ≤  dari harga tabel ( two 

tailed) atau nilai koefisien jalur adalah negatife , maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

f. Pengujian Hipotesis Keenam 

Pengujian ini dilakukan untuk mengujiApakah kontrol perilaku 

persepsian melalui intensi melakukan whistleblowing terhadap perilaku 

whistleblowingpada pegawai negeri Sipil di intansi pemerintah kabupaten 

INHIL untuk melakukan whistleblowing system. Berdasarkan penjelasan 

diatas maka hipotesis statistik kelima  yang diajukan adalah : 



 61 

H0 :  kontrol perilaku persepsian berpengaruh negatif terhadap perilaku 

Whistleblowing dengan mediasi intensi melakukan 

whistleblowing  

Ha :  kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap perilaku 

Whistleblowing dengan mediasi intensi melakukan 

whistleblowing 

Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan 

adalah >2,01(significance level =5%) dan nilai koefisien jalur bernilai 

positif dimana jika t hitung > t tabel [>2,01( one tailed)] dan nilai koefisien 

jalur adalah positif, maka Ha diterima dan Ho ditolak, namun jika t hitung 

< t tabel [ <2,01( one tailed)] atau nilai koefisien jalur adalah negatif, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


