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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Kabupaten 

Bengkalis, tepatnya di 30 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten 

Bengkalis, yang meliputi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat,7 Badan, dan 21 Dinas. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bengkalis  yaitu sebanyak 34 SKPD. 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling dimana teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti 

bahwa yang menjadi sampel adalah pihak yang paling baik dijadikan sampel 

penelitian. Kriteria sampel yang ditetapkan adalah: 

1. Sekretariat, Inspektorat, Badan dan Dinas yang bekerja di Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Sampel yang dipilih adalah pegawai yang ikut serta menyusun, 

menggunakan dan melaporkan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

3. Responden untuk penelitian ini yaitu: Kepala SKPD, Kasubbag Keuangan, 

dan staff keuangan yang memiliki jabatan baik struktural maupun 

fungsional yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 
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Sampel dalam penelitian ini adalah kepala SKPD, kepala Sub bagian 

Keuangan, dan staf keuangan  pada masing-masing SKPD di Kabupaten 

Bengkalis, sehingga sampel yang diambil untuk penelitian ini berjumlah 90 

responden. 

Tabel 3.1 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupetan Bengkalis 

Sumber : www.bengkaliskab.go.id  

 

NO Satuan Kerja Perangkat Daerah  Kabupetan Bengkalis Sampel 

1 Sekretariat Daerah 3 Orang 

2 Sekretariat DPRD 3 Orang 

3 Inspektorat 3 Orang 

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Orang 

5 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  3 Orang 

6 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  3 Orang 

7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  3 Orang 

8 Badan Penelitian dan Pengembangan 3 Orang 

9 Badan Penanggulangan Bencana  3 Orang 

10 Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah 3 Orang 

11 Dinas Lingkungan Hidup 3 Orang 

12 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 Orang 

13 Dinas Ketahanan Pangan 3 Orang 

14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  3 Orang 

15 Dinas Pendidikan 3 Orang 

16 Dinas Kesehatan 3 Orang 

17 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3 Orang 

18 Dinas Perhubungan 3 Orang 

19 Dinas Sosial 3 Orang 

20 Dinas Koperasi dan Usaha Menengah 3 Orang 

21 Dinas Pekerjaan Umum 3 Orang 

22 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertahanan 3 Orang 

23 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  3 Orang 

24 Dinas Pendapatan Daerah  3 Orang 

25 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 Orang 

26 Dinas Kelautan dan Perikanan  3 Orang 

27 Dinas Pertanian 3 Orang 

28 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Orang 

29 Dinas Pemadam Kebakaran 3 Orang 

30 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 3 Orang 

 
Total  90 Orang 

http://www.bengkaliskab.go.id/
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Dimana data tersebut diperoleh 

dari kepala SKPD, kepala Sub bagian Keuangan, dan staf keuangan  pada masing-

masing SKPD di Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan daftar pertanyaan 

dalam bentuk kuisioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian 

tersebut, dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap 

paling sesuai. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data menggunakan metode survey dengan 

pengumpulan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagi 

secara langsung kepada responden untuk di isi. Seluruh kuisioner terdiri dari 90 

buah akan dibagikan kepada 30 SKPD yang ada dilingkungan Kabupaten 

Bengkalis. Masing-masing SKPD mendapatkan 3 kuisioner yang ditujukan kepala 

SKPD, kepala Sub bagian Keuangan, dan staf keuangan  pada masing-masing 

SKPD di Kabupaten Bengkalis. Kuesioner yang digunakan meliputi beberapa 

pertanyaan pertanyaan  secara terstruktur, dimana responden diberi batasan dalam 

memberikan jawaban pada beberapa alternative tertentu. Skala yang digunakan 

dalam kuisioner adalah skala likert, dimana responden diminta untuk memilih 

jawaban yang paling tepat dengan 5 macam alternatife (Sangat Tidak Setuju=1, 

Tidak Setuju=2 , Netral=3, Setuju=4, Sangat Setuju=5). 
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3.5 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasiionnal Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi. Menurut Singleton (262:2009), kecurangan (fraud) adalah penipuan 

yang disengaja, penyalahgunaan aset perusahaan, atau memanipulasi data 

keuangan demi keuntungan pelakunya. Fraud juga dapat diartikan sebagai 

representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga 

diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi terdiri dari 15 item pernyataan yang mengacu pada pada SPAP seksi 

316 (2001) dan Wilopo (2006). Variabel ini diukur dengan indikator : 

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan 

catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya. 

2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau penghilangan 

peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan. 

3. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi 

secara sengaja. 

4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah 

akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) terhadap aktiva yang 

membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak terima. 

5. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah 

akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai 
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dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau lebih 

individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. 

Kecenderungan kecurangan akuntansi dalam penelitian ini akan diukur 

dengan skala likert, yaitu skala (5) menunjukkan Sangat Setuju, (4) menunjukkan 

Setuju, (3) menunjukkan Netral, (2) menunjukkan Tidak Setuju, (1) menunjukkan 

Sangat Tidak Setuju. Dengan 5 item pertanyaan yang sesuai dengan indikator 

Shintadevi  (2015). 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi terhadap variabel 

yang diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini  adalah Kesesuian 

Kompensasi (X1), Asimetri Informasi (X2), Prilaku Tidak Etis (X3), Penegakan 

Hukum (X4), Budaya Organisasi (X5). 

3.5.2.1 Kesesuaian Kompensasi 

Menurut Hariandja (2005) dalam Mustika (2016), kesesuaian kompensasi 

adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari 

pelaksanaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, 

upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya yang di bayar oleh perusahaan.  

Kesesuaian kompensasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan 

peneliti dari Gibson (1997) dalam Wilopo (2006). Variabel ini diukur dengan 

indikator : 

1. Kompensasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan diukur sesuai 

dengan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan 

perusahaan. 
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2. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan.  

3. Promosi yang diberikan oleh perusahaan atas dasar prestasi kerja yang 

telah dicapai oleh para karyawan perusahaan. 

4. Para karyawan mampu memulai dan menyelesaikan tugas pekerjaan 

dengan baik  

Kesesuaian kompensasi dalam penelitian ini akan diukur dengan skala 

likert, yaitu skala (1) menunjukkan Sangat Tidak Setuju, (2) menunjukkan Tidak 

Setuju, (3) menunjukkan Netral, (4) menunjukkan Setuju, (5) menunjukkan 

Sangat Setuju. 

3.5.2.2 Asimetri Informasi 

Menurut Anthony dalam Mustika (2016) asimteri informasi yaitu 

principal (masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif) memberikan wewenang 

kepada agen (pemerintah daerah/eksekutif) untuk mengatur instansi yang 

dijabatnya. Pendelegasian wewenang akan menyebabkan pemerintah daerah 

sebagai pengelola instansi akan lebih mengetahui prospek dan informasi instansi 

sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pemerintah daerah 

dengan pihak legislatif yang disebut asimetri informasi. 

Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan 

informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak 

yang membutuhkan informasi (Wilopo,2006). Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur asimetri informasi terdiri dari enam item pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Dunk (1993) dalam Wilopo (2006). Variabel ini diukur 

dengan indikator :  
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1. Situasi di mana pihak intern instansi memiliki informasi yang lebih baik 

atas aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar 

instansi.  

2. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal hubungan input-

output dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak 

luar instansi. 

3. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui potensi kinerja 

yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi. 

4. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal teknis pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.  

5. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui pengaruh faktor 

eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding 

pihak luar instansi. 

6. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengerti apa yang dapat 

dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak 

luar instansi.  

Asimetri Informasi  dalam penelitian ini akan diukur dengan skala likert, 

yaitu skala (1) menunjukkan Sangat Tidak Setuju, (2) menunjukkan Tidak Setuju, 

(3) menunjukkan Netral, (4) menunjukkan Setuju, (5) menunjukkan Sangat 

Setuju.  

3.5.2.3 Perilaku Tidak Etis 

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-

norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang 
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bermanfaat atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert dalam Mustika : 2016). 

Perilaku Tidak Etis adalah perilaku atau sikap menyimpang yang dilakukan 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tetapi tujuan tersebut berbeda dari 

tujuan yang telah disepakati sebelumnya. (Shintadevi : 2015). 

Perilaku Tidak Etis diukur dengan sepuluh item pernyataan 

menggunakan instrumen yang mengacu pada Penelitian Willopo (2006). Variabel 

ini diukur dengan indikator:  

1. perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (abuse position). 

2. perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumberdaya organisasi 

(abuse resource). 

3. perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (abuse power). 

4. perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (no action). 

Perilaku Tidak Etis dalam penelitian ini akan diukur dengan skala likert, 

yaitu skala (1) menunjukkan Sangat Tidak Setuju, (2) menunjukkan Tidak Setuju, 

(3) menunjukkan Netral, (4) menunjukkan Setuju, (5) menunjukkan Sangat 

Setuju.  

3.5.2.4 Penegakan Hukum 

penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup (Soekanto 

dalam Mustika:2016). 
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Penegakan Hukum ini diukur dengan menggunakan 5 item yang 

merupakan gabungan dari item yang dikembangkan oleh  teori Robbins dalam 

Zulkarnain (2013) dan Najahningrum dalam Mustika (2016).  Variabel ini diukur 

dengan indikator: 

1. Disiplin kerja. 

2. Proses penegakan hukum.  

3. Aturan organisasi. 

4. Ketaatan terhadap hukum. 

5. Tanggung jawab 

Penegakan hukum dalam penelitian ini akan diukur dengan skala likert, 

yaitu skala (1) menunjukkan Sangat Tidak Setuju, (2) menunju kkan Tidak Setuju, 

(3) menunjukkan Netral, (4) menunjukkan Setuju, (5) menunjukkan Sangat 

Setuju.  

3.5.2.5 Budaya Organisasi 

Menurut Jerald Greenberg dan Robert A.Baron (515:2003) dalam 

Wibowo (14:2016) budaya organisasi adalah kerangka kerja yang kognitif yang 

terdiri dari sikap, nilai-nilai dan norma perilaku dan harapan yang diterima 

bersama oleh anggota organisasi. Akar setiap budaya organisasi adalah 

serangkaian karakteristik inti yang dihargai secara kolektif oleh anggota 

organisasi. 

Dean Anderson dan Linda S.Ackerman Anderson (2001) dalam Wibowo 

(2016) budaya organisasi diukur dengan indikator: 

1. Gaya kepemimpinan 
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2. Pola komunikasi 

3. Gaya pengambilan keputusan,pengguna informasi 

4. Standard dan harapan kinerja 

5. Norma dan perilaku. 

Budaya organisasi  dalam penelitian ini akan diukur dengan skala likert, 

yaitu skala (1) menunjukkan Sangat Tidak Setuju, (2) menunjukkan Tidak Setuju, 

(3) menunjukkan Netral, (4) menunjukkan Setuju, (5) menunjukkan Sangat 

Setuju.  

3.6 Metode Analisis Data  

Metode analisis yang penulis gunakan untuk pengolahan data adalah 

Analisis kuantitatif, yaitu suatu teknik penganalisisan data dengan cara 

memberikan gambaran dan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

masalah hasil penelitian dengan menggunakan pengukuran-pengukuran dan 

pembuktian-pembuktian khususnya mengenai pengujian hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan metode statistik.  

Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis yang dapat 

diklasifikasikan kedalam kategori yang berwujud angka-angkaatau bilangan. 

Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisa 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik (Sasmita, 54:2013). 

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk menganalisis seberapa 

kuat dan besarnya pengaruh antara satu variabel terkait dengan tiga variabel 

bebas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linear berganda. 
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3.6.1 Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiono (147:2017), analisis data adalah kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

setiap variabel yang detiliti, melakukan perhitungan untuk menjawa rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif, menurut 

Sugiono (147:2017)  yaitu suatu statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana ada tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. 

3.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian 

dibuat berdasarkan proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan 

dan analisis data. Oleh karena itu, hasil kesimpulan akan tergantung pada kualitas 

data-data yang akan diuji pada sebuah penelitian, dari data-data inilah nantinya 

yang akan mempengaruhi baik buruknya suatu kesimpulan penelitian dan data 

yang dimaksud adalah sebagai berikut ini: 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kehandalan atau 

kesahihan suatu intrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 
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mempunyai validitas tinggi. Instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, mampu mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat.  

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud (Arikunto, 2010). Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung (correlated item total correlation) dengan 

r tabel untuk df = N-2. Jika r hitung ≥ dari r tabel dan positif maka 

butiran pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Ghozali 

(53:2016). 

2. Uji Reliabilitas 

Reabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Dalam penelitian, realibilitas adalah sejauh mana instrumen yang ada 

dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan kesimpulan yang dapat 

dipercaya juga.  

Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka 

berapa kalipun diambil tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan (Arikunto, 2010). Perhitungan reliabilitas dengan melihat 
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realibility statistics  pada alpha. Suatu indikator dianggap realibel apabila 

Cronbach Alpha (α) ≥ 0,7. (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 47:2016). 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi 

asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi, kemudian baru dilakukan uji hipotesis 

melalui uji-t dan uji-F untuk menentukan ketepatan model. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.  

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data 

statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 

154:2016).  

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya hubungan korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara korelasi bebas 
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jika variabel bebas berkolerasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama 

variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF).  

Apabila nilai tolerance ≤ dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ dari 10, 

maka menunjukkan adanya multikolonearitas, dan sebaliknya apabila 

nilai tolerance ≥ 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≤ dari 10, maka model 

regresi bebas dari multikolonearitas (Ghozali,103:2016). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual pengamatan yang lain 

tetap, disebut homoskedatisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel terikat yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID dengan dasar analisis sebagai 

berkut (Ghozali,134:2016). 

a. Jika terdapat pola tertentu yang dihasilkan dari hasil pengujian 

menunjukkan bentuk seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal 
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ini dapat mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas pada data 

penelitian tersebut . 

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

dibawah adalah angka nol pada sumbu Y, maka tidak ada 

heteroskedastisitas. 

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, selain itu analisis regresi linear 

berganda digunakan pula untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Y = α +β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+e 

Keterangan : 

Y  : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 

α     : Konstanta 

X1  : Kesesuaian Kompensasi 

X2  : Asimetri Informasi 

X3  : Perilaku Tidak Etis 

X4  : Penegakan Hukum 

X5  : Budaya Organisasi 

β 1 β2 β3β4β5 : Koefisien Regresi 

e  : Eror 
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3.6.5 Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

Goodness of Fit nya, secara statistik setidaknya ini dapat diukur dengan nilai 

statistik F, nilai statistik t, dan nilai koefisien determinasi. Perhitungan disebut 

secara signifikan apabila nilai uji F dan uji t berada dalam daerah kritis (daerah 

dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilainya berada 

dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 95:2016). 

1. Uji Statistik F 

  Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. 

Uji statistik F menguji dua atau lebih variabel yang dihasilkan dari 

persamaan regresi tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, maka dapat 

dilakukan dengan uji statistik F dengan ketentuan : 

a. Jika F hitung > F tabel, maka  didapat pengaruh yang kuat antara 

variabel independen dengan variabel dependen 

b. Jika F hitung < F tabel, maka didapat pengaruh yang lemah antara 

variabel independen dengan variabel dependen 

2. Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi  

variabel dependen (Ghozali, 97:2016). Uji statistik t digunakan menguji 

secara parsial atau individual pengaruh dari masing-masing variabel 
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independen yang dihasilkan dari persamaan regresi secara individu dan 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, maka 

dapat dilakukan dengan uji statistik t dengan ketentuan : 

a. Jika t hitung > t tabel, maka dapat dikatakan bahwa adanya sebuah 

ikatan atau pengaruh yang kuat diantara variabel independen dengan 

variabel dependen dalam penelitian.  

b. Jika t hitung > t tabel, maka dapat berpengaruh yang lemah antara 

variabel independen dengan variabel dependen 

3. Uji Koefisiensi Determinasi (R2)  

Uji koefisiensi determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Sedangkan nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 95:2016) 


