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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan di Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Pekanbaru di Tingkat Dinas-Dinas yang berjumlah 17 

Dinas . Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa selain sangat 

relevan dengan permasalahan yang diteliti, juga mudah untuk mendapatkan 

data atau informasi yang dibutuhkan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Februari 2017. Daftar Lokasi penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Lokasi Penelitian 

No Dinas- Dinas 

1 Dinas Kesehatan 

2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

5 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

6 Dinas Pasar 

7 Dinas Pendidikan 

8 Dinas Tenaga Kerja 

9 Dinas Perumahan Pemukinan dan Cipta Karya 

10 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 

11 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah  

12 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  

13 Dinas Pemuda dan Olahraga  

14 Dinas Pertanian 

15 Dinas Sosial Pemakaman 

16 Dinas Pendapatan Daerah 

17 Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika 
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1.2 Populasi dan Sampel 

1.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono,2014). Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) dan Bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Portal Resmi 

Pemerintah Kota Pekanbaru Jumlah OPD adalah 7 Cluster yang terdiri dari 

43 instansi. 

  

1.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul betul refresentatif (mewakili) 

(Sugiyono,2014).  

Pada penelitian ini sampel mencangkup 17 dinas yang ada di 

pemerintah kota Pekanbaru, dengan mengambil responden sebanyak 4 orang 

dari setiap Dinas-dinas yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 

Bendahara. Alasan memilih Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 
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Bendahara karena mereka menduduki jabatan teknis dan memiliki peranan 

yang besar terhadap pekerjaan didalam organisasi. 

1.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Cluster 

Random Sampling, yaitu dengan membagi pupulasi sebagai cluster-cluster 

kecil, lalu pengamatan dilakukan pada sampel cluster yang dipilih secara 

random. Teknik ini digunakan karena ukuran populasinya tidak diketahui 

dengan pasti, sehingga tidak memungkinkan untuk dibuatkan kerangka 

samplingnya, dan keberadaaannya tersebar secara geografis. 

Langkah-langkah penentuan sampel adalah sebagai berikut. Pada 

tahap pertama, dipilih salah satu cluster secara random dari tujuh cluster. 

Cluster yang terpilih yaitu Cluster Dinas-Dinas yang terdiri dari 17 Dinas. 

Pada tahap kedua, dipilih Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 

Bendahara secara random sebagai partisipan pada ketujuh belas dinas 

tersebut. Jumlah partisipan dalam penelitian ini yaitu 68 orang.  

1.4 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data dalam penelitian ini yakni bersifat deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan tentang perilaku, pemikiran, 

atau perasaan suatu kelompok atau individu. Deskriptif kuantitatif merupakan 

data yang berdasarkan pada hitungan matematis tertentu yang memberikan 

gambaran atas suatu fenomena kasus yang diteliti. Tujuan penelitian 

deskriptif yaitu untuk memberikan sebuah riwayat atau menggambarkan 
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aspek-aspek yang relevan berdasarkan  fenomena yang ada kepada peneliti 

dari perspektif organisasi, seseorang dan sebagainya Uma Sekaran (2011).  

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk penelitian 

dari tempat aktual terjadinya peristiwa Uma Sekaran (2011). Sumber data 

primer ini diperoleh peneliti melalui kuesioner yang dibagikan kepada OPD 

kota Pekanbaru. 

1.5  Metode pengumpulan data 

Medode pengumpulan data dalam penelitian data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara kuesioner yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menyusun daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk 

diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian. Tujuan dari pembuatan 

kuesioner ini untuk memperoleh data yang relevan dari responden. 

1.6 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi 

Variabel 

Indikator Skala 

Pengukuran 

1 Moralitas individu  

(X1) 

Kemampuan 

individu 

dalam 

menyelesaika

n dilema 

etika 

dipengaruhi 

oleh level 

penalaran 

moralnya. 

level 

penalaran 

moral 

individu 

mereka akan 

 Tahapan 

pre-

coventional 

 Tahapan 

convention

al 

 Tahapan 

post-

convention

al 

Skala Likert 
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mempengaru

hi perilaku 

etis mereka. 

2 Pengendalian internal 

(X2) 

Proses yang 

integral pada 

tindakan dan 

kegiatan 

yang 

dilakukan 

secara terus 

menerus oleh 

pimpinan dan 

seluruh 

pegawai 

untuk 

memberikan 

keyakinan 

memadai atas 

tercapainya 

tujuan 

organisasi 

melalui 

kegiatan 

yang efektif 

dan efisien, 

keandalan 

pelaporan 

keuangan, 

pengamanan 

aset negara, 

dan ketaatan 

terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan. 

 

 Lingkungan 

Pengendali

an 

 Penilaian 

risiko 

 Kegiatan 

pengendalia

n 

 Informasi 

dan 

komunikasi 

 Pemantaua

n 

Skala Likert 

3 Kecurangan Akuntansi 

(Y) 

Kecurangan 

adalah setiap 

upaya 

penipuan 

yang 

disengaja, 

yang 

dimaksudkan 

untuk 

mengambil 

 Kecurangan 

Laporan 

Keuangan 

(Financial 

Statement 

Fraud) 

 

 Penyalahgu

naan aset 

(Asset 

Skala Likert 



31 
 

harta atau 

hak orang 

atau pihak 

lain. Dalam 

kaitannya 

dengan 

konteks audit 

atas laporan 

keuangan, 

kecurangan 

didefinisikan 

sebagai salah 

saji laporan 

keuangan 

yang 

disengaja. 

Kecurangan 

tersebut 

dapat 

berbentuk 

korupsi, 

penyalahguna

an aset, serta 

pernyataan 

palsu atau 

salah 

pernyataan. 

Misappropr

iation), 

 

 dan 

Korupsi 

(Coruption)  

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriftif merupakan analisis yang mengemukakan  

tentang data diri responden yang diperoleh dari jawaban responden melalui 

kuesioner. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan, selanjutnya akan dihitung persentasenya (Nugroho, 

2011: 22). 
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3.8 Pengujian Kualitas Data 

Sebelum dilakukan pengolahan data maka perlu dilakukan pengujian 

data terhadap variabel tersebut. Pengujian tersebut terdiri dari uji validitas dan 

reliabilitas. Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel 

penelitian sangat tergantung pada suatu kualitas data yang dipakai dalam 

pengujian tersebut. Suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias 

jika datanya kurang valid dan reliabel. Sedangkan kualitas data penelitian 

ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data (Indriantoro, 2006). 

 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat 

mengukur variabel yang akan diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai 

koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan 

analisis corrected item-total correlation. Suatu instrument penelitian 

dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) Bila r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid. 

2) Bila r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid. 

Pada taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2013). 

3.8.2 Uji Realibilitas 

Jika validitas telah diperoleh, maka peneliti harus mempertimbangkan 

pula reliabilitas pengukuran. Reliabilitas adalah ukuran mengenai 
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konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah konstruk yang 

menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu 

mengindikasikan sebuah konstruk/faktor laten yang umum. Dengan kata 

lain bagaimana hal-hal yang spesifik saling membantu dalam menjelaskan 

sebuah fenomena yang umum.  

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk memenuhi konsistensi hasil 

pengukuran variabel. Pengukuran yang reliabel akan menunjukkan 

instrumen yang dapat dipercaya dan dapat dihasilkan data yang dapat 

diandalkan pula. Untuk mengukur reliabilitas di gunakan koefisien 

cronbach alpha untuk mengestimasi validitas setiap skala (indikator 

observarian). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki cronbach 

alpa lebih dari 0.60 (Ghozali, 2013). 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

3.9.1 Uji Normalitas Data  

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah didalam model 

regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi normal mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas menggunakan One-sample kolmogorov-smirnov. Suatu variabel 

dikatakan normal jika memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 (Ghozali,2013)  

3.9.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 
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variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Uji 

multilinearitas dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (variance Inflation 

Factor) serta besaran korelasi antar variabel independen. Suatu model 

regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF tidak lebih 

dari 10 dan mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 0,10, (Ghozali, 

2013).   

3.9.3 Uji Heteroskodastisitas 

Uji heteroskodastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskodastisitas, dan jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskodastisitas. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya gejala heteroskodastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

melakukan uji glejser (Ghozali, 2013).   

3.10 Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis regresi berganda. Analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah moralitas 

individu dan pengendalian internal. Dan variabel dependennya adalah 

Kecendrungan kecurangan akuntansi. 
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Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah :  

Y = a + b1X1 + b2X2 +  e 

Keterangan 

Y = Kecurangan Akuntansi 

a = Konstanta 

b1,b2, = Kemiringan regresi dari masing-masing variabel 

X1 = Moralitas Individu 

X2 = Pengendalian Internal 

e = Standar Error 

 

3.10.1 Uji Parsial (Uji t) 

t-test atau disebut uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi atau 

keberartian setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model 

regresi, dengan ketentuan sebagai berikut : Apabila tingkat signifikansi t < 

dari α = 0,05 (Sign t < α) maka Ho ditolak dan Hi diterima. Jika tingkat 

signifikan t > dari α = 0,05 (Sign t > α ), maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

(Ghozali, 2013) 

3.10.2 Uji Koefesien Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa 

besar peranan moralitas individu dan pengendalian internal terhadap 

kecendrungan kecurangan akuntansi. Nilai koefisien determinasi dilihat 
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dari nilai R square. Nilai yang mendekati 1 variabel-variabel Independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel independen (Ghozali, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


