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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan pada universitas 

yang ada di Bandar Lampung untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing.  Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.  

 

3.2 Populasi dan Sampel  

 

Populasi dari penelitian ini adalah Universitas di Bandar Lampung yang memiliki 

program studi S1 akuntansi. Terdapat 3 universitas yang mempunyai program 

studi S1 akuntansi yaitu: Universitas Lampung (UNILA), Universitas Bandar 

Lampung (UBL), dan Universitas Malahayati. Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa S1  jurusan akuntansi di fakultas ekonomi Universitas Lampung, 

Universitas Bandar Lampung, dan universitas Malahayati  yang masih berstatus 

aktif pada semester genap tahun ajaran 2014/2015.  Tehnik pengambilan sampel 

adalah teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan 

kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel mahasiswa yaitu:  
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1. Mahasiswa  jurusan akuntansi 

2. Mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah audit 1 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data  

 

Jenis data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data primer 

Yaitu data penelitian yang diperoleh dari sumber asli tanpa melalui perantara. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner.  

2. Data Sekunder 

Yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data 

sekunder diperoleh dari dokumen data yang diperlukan untuk melengkapi 

analisis penelitian ini dan studi kepustakaan. 

 

3.4 Variabel Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas 

(independen) dan satu variabel terikat (dependen).  

a. Variabel Terikat (dependen) 

yaitu variabel yang fungsinya menerangkan atau  mempengaruhi variabel lain. 

Maka variabel dalam penelitian ini yaitu  niat melakukan whistleblowing.  

b. Variabel Bebas/Independen 

Dalam penelitian ini ada tiga variabel  independen yang diuji, yaitu: 

1. Norma Subyektif,  

2. Sikap terhadap perilaku , dan 

3. Persepsi kendali perilaku    
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Tabel 3.4 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 
Skala 

Pengukuran 
Kode 

Norma 

Subyektif 

Penilaian 

mahasiswa 

tentang 

pandangan 

lingkungannya 

mengenai 

whistleblowing 

X1: Penilaian 

pandangan 

orang yang penting 

bagi 

mahasiswa 

terhadap 

whistleblowing. 

X2: Penilaian 

pandangan 

keluarga yang 

penting bagi 

mahasiswa 

terhadap 

whistleblowing. 

X3: Penilaian 

lingkungan 

pergaulan 

mahasiswa 

terhadap 

whistleblowing. 

X4: Penilaian dosen 

yang penting bagi 

mahasiswa 

terhadap 

whistleblowing 

Interval 

dengan 

skala likert 1 

sampai 7. 

1: Sangat 

tidak 

setuju 

2: Tidak 

Setuju 

3: Cukup 

tidak 

setuju 

4: Netral 

5: Cukup 

Setuju 

6: Setuju 

7: Sangat 

setuju 

NS11 

 

 

 

 

 

 

NS12 

 

 

 

 

 

 

NS13 

 

 

 

 

 

NS14 

Sikap 

Terhadap 

Perilaku 

Penilaian 

mahasiswa 

mengenai 

perilaku 

whistleblowing 

X1: Penilaian 

bahwa 

whistleblowing 

adalah hal 

positif 

X2: Penilaian 

bahwa 

whistleblowing 

tindakan 

beretika 

X3: Kebanggaaan 

menjadi 

whistleblowing 

X4: Penilaian 

bahwa 

whitsleblower 

adalah 

Interval 

dengan 

skala likert 1 

sampai 7. 

1: Sangat 

tidak 

setuju 

2: Tidak 

Setuju 

3: Cukup 

tidak 

setuju 

4: Netral 

5: Cukup 

Setuju 

6: Setuju 

7: Sangat 

setuju 

SE21 

 

 

 

 

SE22 

 

 

 

 

SE23 

 

 

 

SE24 
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perilaku positif 

Persepsi 

Kendali 

Perilaku  

Persepsi 

mahasiswa 

bahwa perilaku 

yang 

ditunjukkannya 

merupakan hasil 

dari 

kontrol dirinya 

sendiri 

X1: Persepsi 

kemungkinan 

menjadi 

whistleblower. 

X2: Tingkat kontrol 

diri 

mahasiswa menjadi 

whistleblower. 

X3: Keinginan 

mahasiswa 

menjadi 

whitsleblower 

tanpa 

menghiraukan 

pendapat orang 

lain. 

X4: Keinginan 

mahasiswa 

menjadi 

whistleblower 

karena dirinya. 

X5: Tingkat 

tanggung 

jawab mahasiswa 

terhadap 

perilakunya. 

X6: Kemampuan 

mahasiswa 

mempengaruhi 

orang lain. 

X7: Kemudahan 

mahasiswa 

bercerita 

mengenai suatu 

kejadian 

yang diketahui. 

X8: Kontrol 

mahasiswa 

terhadap pemilihan 

jalan 

hidup. 

X9: Kontrol 

mahasiswa 

terhadap 

pendapatnya. 

X10: Kontrol diri 

Interval 

dengan 

skala likert 1 

sampai 7. 

1: Sangat 

tidak 

setuju 

2: Tidak 

Setuju 

3: Cukup 

tidak 

setuju 

4: Netral 

5: Cukup 

Setuju 

6: Setuju 

7: Sangat 

setuju 

KP31 

 

 

 

KP32 

 

 

 

 

KP33 

 

 

 

 

 

 

 

KP34 

 

 

 

 

KP35 

 

 

 

 

KP36 

 

 

 

 

 

KP37 

 

 

 

 

 

KP38 

 

 

 

 

KP39 
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mahasiswa 

melakukan hal 

yang benar. 

 

 

KP40 

Niat  Suatu keadaan 

dimana 

seseorang 

ingin melakukan 

suatu perilaku 

X1: Tingkat niat 

mahasiswa 

menjadi 

whistleblower. 

X2: Rencana 

mahasiswa 

menjadi 

whistleblower. 

X3: Usaha 

mahasiswa 

menjadi 

whistleblower. 

Interval 

dengan 

skala likert 1 

sampai 7. 

1: Sangat 

tidak 

setuju 

2: Tidak 

Setuju 

3: Cukup 

tidak 

setuju 

4: Netral 

5: Cukup 

Setuju 

6: Setuju 

7: Sangat 

setuju 

NW11 

 

 

 

NW12 

 

 

 

NW13 

 

 

3.5 Tehnik Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Kuesioner 

Yaitu dengan penyebaran kuesioner untuk dapat mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing. 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi  di beberapa 

universitas  di Kota Bandar Lampung. Dari sejumlah universitas tersebut, 

hanya ada 3 universitas yang memiliki program studi S1 akuntansi, yaitu: 

Universitas Lampung (UNILA), Universitas Bandar Lampung (UBL), 

Universitas Malahayati. Jumlah  kuesioner  yang  dibagikan  untuk  setiap  

universitas berbeda-beda,  disesuaikan  dengan  jumlah mahasiswa di 

universitas tersebut yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh 
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peneliti. Penulis mendistribusikan dan mengambil kuesioner tersebut secara 

langsung dengan mendatangi langsung para responden di kampus. Tujuan 

penulis melakukan cara tersebut adalah tingkat pengembalian kuesioner yang 

lebih tinggi.  

 

Dari jumlah total kuesioner yang disebar, yaitu 210 kuesioner, jumlah  

kuesioner  yang  diisi  dan  dikembalikan  adalah  sebanyak  210  kuesioner 

dan seluruhnya kembali dan  dapat diolah. 

 

b) Studi Pustaka 

Yaitu tehnik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh 

dari literatur yang membahas tentang persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 

niat untuk melakukan whistleblowing. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square 

(PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang 

berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2006), PLS merupakan 

pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian 

menjadi berbasis varian. 

 

Penulis menggunakan Partial Least Square (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).  
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PLS mengenal dua macam komponen pada model kausal yaitu: model 

pengukuran (measurement model) dan model struktural (structural model). Model 

struktural terdiri dari konstruk-konstruk laten yang tidak dapat diobservasi, 

sedangkan model pengukuran terdiri dari indikator-indikator yang dapat 

diobservasi. Pada pengujian ini juga dilakukan estimasi koefisien-koefisien jalur 

yang mengidentifikasi kekuatan dari hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Model pengukuran terdiri dari hubungan antara item-item 

variabel dapat diobservasi dan konstruk laten yang diukur dengan item-item 

tersebut. 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

 

Statistik Deskriptif dalam penelitian, pada umumnya merupakan proses 

transformasi pada penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. 

Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

informasi mengenai karakteristik variabel peneliti utama. Analisis  yang 

digunakan dalam deskriptif antara lain berupa: nilai rata-rata, standar deviasi, nilai 

minimum, dan nilai maksimum, median dan modus dari setiap indikator. 

 

3.7 Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kuesioner yang nantinya digunakan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi 

melakukan whistleblowing. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

diperoleh hasil yang benar-benar obyektif  atau validitas selain itu perlu diuji 

tingkat konsistennya atau reliabilitas . 
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1. Uji Validitas  

Sebuah instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang 

diinginkan dapat mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variable yang dimaksud. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara 

melakukan: 

a. Convergent Validity, dinilai berdasarkan korelasi antara item sore AVE 

yang dihitung dengan PLS. Skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 

dianggap cukup memadai. Convergent validity cukup memadai apabila 

skor AVE (Average Variance Extacted) diatas 0,5 ( Henseler et al, 2009)  

b.  Discriminant Validity, dinilai dengan dua metode yaitu metode fornell 

larcker, membandingkan square roots atas AVE dengan korelasi vertical 

laten, dan metode cross loading menyatakan bahwa semua item harus 

lebih besar dari konstruk lainnya (Al-Gahtani et.al, 2007)  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur 

dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai 

hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. 

Untuk melakukan uji reabilitas, reliabilitas diuji dengan metode Cronbach 

alpha dan Composite Reliability. Hulland (1999) mengungkapkan suatu 

variabel dikatakan reliabel  jika cronbach alpha dan composite reliability 

lebih dari  0,7. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan korelasi 

masing-masing pernyataan pada setiap variabel pada skor total.  Sedangkan 
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perhitungan penilaian kuesioner persepsi mahasiswa menggunakan skala 

likert 1-7. Penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi niat  mahasiswa ini 

dilakukan dengan menggunakan skala penilaian, yaitu:  

1 =  STS  : sangat tidak setuju 

2 = TS   : tidak setuju  

3 = CTS  : cukup tidak setuju 

4 = N   : netral 

5 = CS   : cukup setuju 

6 = S                 : setuju  

7 = SS   : sangat setuju 

 

3.8 Evaluasi Inner Model (Model Struktural)  

 

Untuk meneliti model struktural dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

literatur akuntansi manajemen yaitu dengan mengukur coeficient of determinant 

(R
2
) dan Path Coefficient (β) (Chenhall, 2004). Hal ini untuk melihat dan 

meyakinkan hubungan antar konstruk adalah kuat . 

1. Coefficient of Determinant (R
2
) 

Tehnik pengukuran ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa konstruk 

endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara variabel eksogen dengan 

mengevaluasi R
2
. R

2
 berfungsi untuk mengukur hubungan antara variabel 

laten terhadap total varians. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian 

sebelumnya, nilai R
2
 dengan variabel dengan endogen diatas 0,1 adalah yang 

dapat diterima (Chenhall, 2004).  
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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 

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

antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 

0,050  (Urbach& Ahlemann, 2010). 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil 

path coefficient dengan T tabel. Hipotesis dapat dikatakan sangat signifikan 

apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 1%. Hipotesis dikatakan 

signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 5% , dan apabila T 

hitung > T tabel pada derajat kebebasan 10% maka hipotesis dikatakan lemah. 

Sedangkan hipotesis dikatakan tidak signifikan apabila T hitung < T tabel pada 

derajat kebebasan 10%. 

 

3.10 Analisis Jalur  

 

Pengujian jalur digunakan untuk menemukan jalur mana yang paling tepat dan 

singkat suatu variabel dependen yang terakhir (Sugiyono, 2008). Uji jalur 

dilakukan apabila seluruh hipotesis baik pengaruh langsung maupun tidak 

langsung menunjukkan nilai yang postif. 


