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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dimana peneliti 

mencoba menjelaskan hubungan yang signifikan antara variabel independen 

melalui uji statistik yang menggunakan kuisioner sebagai alat ukur (Bungin, 

2013:68). Dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 

kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang 

dilakukan dengan cara menyusun daftar pernyataan yang diajukan pada 

responden. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuatitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010; 80). Populasi 

dalam penelitian ini adalah para karyawan yang bekerja di Bank BRI di Kota 

Pekanbaru.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010;81). Sampel yang digunakan adalah seluruh 

karyawan yang ikut berpartisipasi dalam sistem pengendalian intern Bank yang 

ada pada perusahaan Bank BRI di Kota Pekanbaru. 

Pada penelitian ini teknik penentuan sampel yang diambil adalah 

purposive sampling yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, yakni 
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pimpinan atau kepala cabang dan karyawan yang ikut berpartisipasi dalam sistem 

pengendalian intern Bankyang bekerja di Bank BRI di Pekanbaru, karena mereka 

lebih memahami seluruh kegiatan perusahaan dan paham akan masalah 

kecurangan akuntansi, selain itu pada umumnya mereka terlibat dalam kegiatan 

keuangan dibank tersebut.  

Tabel. 3.1 Sampel Bank BRI yang Beroperasi di Kota Pekanbaru 

No Nama Bank 

Pimpinan/ 

Kepala  

Cabang 

Mikro 

Marketing 

Manager 

General 

Marketing 

Manager 

Financing 

Support 

Manager 

Operation 

& Service 

Manager 

Bagian 

Accounting 
Jumlah 

1 KW BRI Pekanbaru  1 1 1 1 1 2 7 

2 KC BRI Pekanbaru 

Imam Munandar 
1 1 1 1 1 2 7 

3 KC BRI Pekanbaru 

Sudirman 
1 1 1 1 1 2 7 

4 KC BRI Pekanbaru 

Tuangku Tambusai 
1 1 1 1 1 2 7 

5 KCP BRI Pekanbaru 

Senapelan 
1 1 1 1 1 2 7 

6 KCP BRI Pekanbaru 

Panam 
1 1 1 1 1 2 7 

7 KC BRI Pekanbaru 

Simpang Tiga 
1 1 1 1 1 2 7 

8 KC BRI Pekanbaru 

Ahmad Yani 
1 1 1 1 1 2 7 

9 KC BRI Pekanbaru 

Sail 
1 1 1 1 1 2 7 

  Jumlah 9 9 9 9 9 18 64 

 

3.3 Jenis dan Sumber Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Menurut 

Sugiyono (2012: 225) data primer adalah data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Pada penelitian ini data primer langsung didapatkan dari 

responden, dengan cara memberikan kuesioner yang dilakukan sendiri oleh 

peneliti dari responden. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh pimpinan 

atau kepalacabang dan staf bagian administrasiyang menjadi responden terpilih 

dalam penelitian ini. Data diperoleh langsung dari pimpinan atau kepala cabang 
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dan staf bagian administrasi di kantor cabang bank pemerintah dan swasta di 

Pekanbaru. Selain itu pengumpulan data dengan mempelajari dasar teori dari 

buku-buku ekonomi, dan mengambil literatur-literatur seperti: buku, artikel, 

jurnal, dan sejenisnya yang berhubungan dengan apa yang diteliti oleh peneliti. 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (Variabel terikat) dalam penelitian ini adalah self 

assesement system. 

Tabel. 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen 

No Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1 Pencegahan 

Kecurangan 

Akuntansi 

(Y) 

Kecurangan 

akuntansi adalah 

keinginan untuk 

melakukan segala 

sesuatu untuk 

memperoleh 

keuntungan 

dengan cara yang 

tidak jujur seperti 

menutupi 

kebenaran, 

penipuan, 

manipulasi, 

kelicikan atau 

mengelabui yang 

dapat berupa 

salah saji atas 

laporan keuangan, 

korupsi dan 

penyalahgunaan 

aset. 

 

1. Manipulasi, pemalsuan, atau 

perubahan catatan akuntansi atau 

dokumen pendukungnya yang menjadi 

sumber data bagi penyajian laporan 

keuangan. 

2. Representasi yang salah dalam atau 

penghilangan dari laporan keuangan 

peristiwa, transaksi, atau informasi 

signifikan. 

3. Salah penerapan secara sengaja prinsip 

akuntansi yang berkaitan dengan 

jumlah, klasifikasi, cara penyajian, 

atau pengungkapan. 

4. Penyajian laporan keuangan yang 

salah akibat pencurian 

(penyalahgunaan/penggelapan) 

terhadap aktiva yang membuat entitas 

membayar barang/jasa yang tidak 

diterima. 

5. Penyajian laporan keuangan yang 

salah akibat perlakuan yang tidak 

semestinya terhadap aktiva dan 

disertai dengan catatan atau dokumen 

palsu dan dapat menyangkut satu atau 

lebih individu diantara manajemen, 

karyawan, atau pihak ketiga. 

Sumber: SPAP (2011) 

Likert 
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3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas, merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel 

dependen.  

Tabel. 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen 

No Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1 Pengendalian 

Intern (X1) 

Pengendalian internal 

adalah suatu proses yang 

dipengaruhi oleh 

manajemen yang 

diciptakan untuk 

memberikan keyakinan 

yang memadai dalam 

pencapaian efektivitas, 

efisiensi, ketaatan 

terhadap peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku dan 

keandalan penyajian 

laporan keuangan. 

 

1. lingkungan pengendalian 

2. penentuan resiko 

3. informasi dan 

komunikasi 

4. aktivitas pengendalian 

5. pemantauan 

Sumber: Aren, 2010. 

Likert 

2 Pengembangan 

Mutu 

Karyawan (X2) 

Pengembangan mutu 

karyawan dimaksudkan 

untuk mendorong 

karyawan bekerja lebih 

keras dan baik, berusaha 

memiliki tingkat moral 

yang tinggi dan 

karenanya akan 

menghasilkan tugas-

tugas yang dikerjakan 

secara efisien. 

1. Efektifitas organisasi dan 

kepemimpinan yang 

dipersepsikan. 

2. Support dari organisasi 

kepada karyawan untuk 

memampukan mereka 

dalam menjalankan peran 

di pekerjaannya. 

3. Kewajaran dan keadilan 

organisasi dalam 

pengembangan dan 

penghargaan karyawan. 

Sumber: Simanjuntak, 2013 

Likert 

3 Komitmen 

Organisasi 

(X3) 

Komitmen organisasi 

adalah keinginan pelaku 

sosial untuk memberikan 

tenaga dan loyalitasnya 

pada sistem sosial. 

Keterkaitan seseorang 

terhadap hubungan sosial 

dimana ia dapat 

mengekspresikan diri 

1. affective commitment 

2. continuance commitment 

3. normative commitment 

Sumber: Meyer dan Allen 

dalm Krietner & Kinicki, 

2008 

Likert 
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3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai minimun dan 

maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2009:19). Menurut 

Rambat dan Ridho (2013:84) statistik deskriptif merupakan bagian dari statistika 

yang mempelajari alat, teknik ataupun prosedur yang ditujukan untuk 

mendapatkan gambaran atau mendeskripsikan sekumpulan data dari hasil 

pengamatan. Fungsi analisis deskriptif adalah memberikan gambaran umum untuk 

melihat karakteristik data yang kita peroleh. Gambaran umum ini bisa menjadi 

acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh. 

3.5.2 Uji Kualitas data  

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

3.5.2.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2009:53) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apa yang hendak 

kita ukur. Mengukur validitas dapat menggunkana Pearson Correlation dan 

dilakukan dengan cara melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor 

indikator pertanyaan terhadap total konstruk dengan menunjukkan hasil yang 
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signifkan yaitu dibawah 0,05. Jika masing-masing pertanyaan mempunyai tingkat 

signifikan dibawah 0,05 berarti dikatakan valid. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2009:47) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk 

mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistic 

dengan cara melihat Cronbach Alpha (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60. Hasil pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS yang mana dikatakan 

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (nilai standar). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniearitas 

dan uji heteroskedastisitas. 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing 

variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu 

bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak 

dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan 

pada masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2009:160). 

 

 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Normalitas
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a. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normal residual adalah dengan 

melihat histogram yang membandingkan antar data observasi dengan distirbusi 

normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat 

menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih 

handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatifdari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garisyang 

menggambarkan data sesungguhnya akan megikuti garis diagonalnya. 

b. Analisis Statistik 

 Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati 

secara visual kelihatan normal, padahal scara statisttik bisa sebaliknya. Oleh sebab 

itu, dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik 

sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari 

residual. 

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresiditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk 

mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai tolerance 

dan lawannya (2) Variance Inflating Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 
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0,1. Jika nilai VIF ≥ 10 dan nilai tolerance value≤ 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas, model regresi bebas darimultikolinieritas apabila nilai tolerance 

> 0,10 dan nilai F berada antara 1 dan kurang 10 (Ghozali, 2009:95). 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka didsebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data 

ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. 

a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 

2009:125). 

 

 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Heteroskedastisitas
http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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3.5.4 Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode Regresi 

Linear Berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara saru 

variabel terhadap variabel lain. Untuk regresi  yang variabel independennya terdiri 

atas dua atau lebih, regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel 

independen diatas mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam 

penelitian ini disebut regresi berganda. Persamaan regresi dalam peneltian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas 

yaitu Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2) dan Sanksi 

Pajak (X3) terhadap Self Assesment System (Y). 

Rumus matematis dari regresi berganda yang digunkana dalam peneltian 

ini adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Pencegahan Kecurangan Akuntansi 

a = constanta 

b1 = Koefisien regresi antara keefektifan pengendalian intern dengan 

pencegahan kecurangan akuntansi 

b2 = Koefisien regresi antara pengembangan mutu karyawan dengan 

pencegahan kecurangan akuntansi 

b3 = Koefisien regresi antara komitmen organisasi dengan pencegahan 

kecurangan akuntansi 

X1 = Variabel Keefektifan Pengendalian Intern 
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X2 = Variabel Pengembangan Mutu Karyawan 

X3 = Variabel Komitmen Organisasi 

e = error disturbances 

Dalam membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan digunakan uji 

statistik terhadap output yang dihasilkan dari persamaan regresi, uji statistik ini 

meliputi : 

3.5.4.1 Uji Parsial  (Uji Statistik t) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2,…..Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom 

sig (significance).  Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009:88). 

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji f ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. Secara bebas dengan signifikan sebesar 

0,05, dapat disimpulkan (Ghozali, 2009:88). 

1. Jika nilai signifikan< 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variable independen atau bebas tidak mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen atau terikat.  



45 

 

2. Jika nilai signifikan> 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti 

menyatakan bahwa semua variable independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen atau terikat.  

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²)  pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai niali 

koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan kedalam model. 
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Dalam kenyataan nilai adjusted R² dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R² 

negatif, maka nilai adjusted R² dianggap nol. Secara matematis jika R² = 1, maka 

adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika nilai R² = 0, maka adjusted R² = (1-k)/(n-k). 

Jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai negatif (Ghozali, 2009:87)



 

  

  


