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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah karyawan yang memiliki jabatan 

sebagai staff di perusahaan. Sedangkan lokasi penelitian adalah pada 

perusahaan yang berada di Kota Semarang.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah semua karyawan yang memiliki 

jabatan sebagai staff pada perusahaan yang beroperasi di Kota Semarang. 

Sedangkan sampelnya adalah 5 – 10 staff perusahaan di Kota Semarang. 

Kriteria sampel sendiri adalah staff perusahaan yang sudah bekerja dalam 

perusahaan tersebut selama 3 tahun. Kriteria ini diambil berdasarkan 

keyakinan peneliti  bahwa dengan masa kerja 3 tahun, staff tersebut sudah 

merasakan gaya kepemimpinan dalam perusahaan serta sudah memiliki 

pengalaman terhadap perilaku – perilaku etis di perusahaan. Sampel seperti 

ini berdasarkan teknik penyampelan purposive sampling dengan 

menggunakan kuota ( quota sampling).  

Perhitungan jumlah sampel menggunakan metode SEM. Ghozali 

(2008) menyatakan beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk 

menentukan besarnya sampel, yaitu : 
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1. Apabila dugaan menggunakan metode kemungkinan 

maksimum ( maximum likehood estimation) , maka besarnya 

sampel yang disarankan adalah 100 – 200 sampel, dengan 

sampel minimum sebesar 50 sampel. 

2. Banyaknya sampel adalah 5 - 10 kali lipat dari jumlah 

parameter dalam model penelitian. 

3. Banyak sampel sama dengan 5 - 10 kali lipat jumlah variabel 

manifest (indicator) dari keseluruhan variabel laten 

 Oleh sebab itu, maka sampel pada penelitian ini menggunakan 

rumus 5 kali lipat dari jumlah parameter dalam model penelitian. Dengan 

demikian,  maka didapatkan hasil minimal sampel penelitian adalah sebagai 

berikut : 

 Sampel = 5 x72 (jumlah parameter dalam model penelitian)  

 = 360 sampel 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

sendiri merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti, 

serta merupakan data dari sumber yang pertama dan tanpa melalui 

perantara (Sulistyanto & Susilawati, 2016). Sedangkan,sumber datanya 

ialah dari kuesioner yang dibagikan kepada responden.  
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode survey. Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

data primer dengan pertanyaan lisan maupun tertulis serta kontak langsung 

dari peneliti dan responden. 

 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

kuesioner yang dibagikan kepada responden. 

 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah sikap karyawan 

terhadap kecurangan akuntansi (fraud). Kecurangan akuntansi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berupa penyelewengan aset yang 

dilakukan oleh karyawan. Dimana pengukuran ini menggunakan kuesioner 

berisi 8 pertanyaan yang ada dalam Ramdhana (2015) yang diaaptasi dari 

buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)  yang diterbitkan Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). Pengujian menggunakan skala likert dari 1 – 5 ( 

1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu – ragu, 4 = setuju, 5 = 

sangat setuju ) , yang berarti semakin tinggi nilainya , maka terjadinya 

kecurangan akuntansi semakin besar.  
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3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Gaya Kepemimpinan 

 Variabel independen yang pertama adalah gaya kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan diartikan sebagai suatu cara serta pendekatan yang 

digunakan oleh individu untuk memberikan pengaruh terhadap 

sekelompok individu yang lain guna mencapai tujuan bersama. 

Pengukuran menggunakan Multifactor Leadership Questionare Rater 

Form (MLQ 5X-Short) yang dikembangkan oleh Bass dan Avolio (1992) 

dengan skala likert 1 – 5 ( 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 

ragu – ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju )  , dimana semakin tinggi 

nilainya semakin menunjukkan gaya kepemimpinan (transformasional, 

transaksional, Laissez-Faire) yang diterapkan oleh pemimpin dalam 

perusahaan. 

3.4.2.2 Pelembagaan Etika Eksplisit 

 Pelembagaan etika dibagi menjadi dua yaitu pelembagaan etika 

eksplisit dan implisit. Pelembagaan etika secara eksplisit berguna untuk 

mempromosikan lingkungan kerja maupun suatu perusahan yang 

memiliki etika. Pengukurannya menggunakan keuesioner yang diadaptasi 

dari Institutionalization of Ethics Questionnaire yang dikembangkan oleh 

Singhapakdi & Vitell (2007)  . Kuesioner berisi 7 pertanyaan untuk 

pelembagaan etika eksplisit. Pengukuran menggunakan skala likert 

dengan skala 1 – 5 ( 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu – 

ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju ) untuk 2 pertanyaan yaitu nomor 2 
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dan 7  (dalam kuesioner terlampir), sedangkan untuk   pertanyaan lainnya 

( nomor pertanyaan 1,3,4,5 dan 6 ) tetap menggunakan skala likert 1 – 5 

namun dengan scoring 5 = sangat tidak setuju, 4 = tidak setuju, 3 = ragu 

– ragu, 2 = setuju, 1 = sangat setuju semakin tinggi nilainya maka berarti 

perusahaan makin memiliki pelembagaan etika ekspilisit yang baik. 

3.4.2.3 Pelembagaan Etika Secara Implisit 

 Pelembagaan etika secara implisit mencakup komitmen 

manajemen puncak dan kepemimpinan etis, serta tindakan lain yang pada 

dasarnya berarti perubahan dalam "budaya" organisasi itu sendiri. 

Pengukuran menggunakan keuesioner yang diadaptasi dari 

Institutionalization of Ethics Questionnaire yang dikembangkan oleh 

Singhapakdi & Vitell (2007)  .  Kuesioner berisi 7 pertanyaan untuk 

pelembagaan etika implisit. Pengukuran menggunakan skala likert 

dengan skala 1 – 5 ( 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu – 

ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju ) dimana semakin tinggi nilainya maka 

menandakan perusahaan memiliki pelembagaan etika implisit yang baik. 

3.4.2.4 Iklim Kerja Etis  

 Iklim kerja etis didefinisikan sebagai lingkungan kerja yang 

membantu karyawan melakukan pengidentifikasian sistem normatif yang 

memandu pengambilan keputusan, tindakan serta bagaimana cara 

karyawan memberikan tanggapan mengenai dilema etika yang terjadi. 

Pengukuran menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari  Victor & 

Cullen (1988) yaitu Ethical Climate Questionnaire (ECQ) yang memiliki 
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3 aspek dalam pengambilan keputusan, yaitu kebajikan, prisnsip serata 

egoisme. Pengukuran berisi 16 pertanyaan, dimana 6 diantaranya 

merupakan pertanyaan mengenai egoisme, 5 diantaranya mengenai 

kebajikan serta 5 sisanya mengenai prinsip. Untuk pertanyaan mengenai 

kebajikan dan prinsip diukur menggunakan skala likert 1 – 5  ( 1 = sangat 

tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu – ragu, 4 = setuju, 5 = sangat 

setuju ), sedangkan untuk pertanyaan mengenai egoisme scoring untuk 

skala yang digunakan dibalik (reverse) yaitu tetap dengan skala likert 1 – 

5 namun dengan scoring 5 = sangat tidak setuju, 4 = tidak setuju, 3 = 

ragu – ragu, 2 = setuju, 1 = sangat setuju. Dengan scoring tersebut berarti 

semakin tinggi skor/nilainya semakin menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki iklim kerja yang etis. 

 

3.5 Desain Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan fenomena 

maupun karakteristik distribusi dari suatu data. Analisis ini 

menggambarkan juga adanya nilai frekuensi yang menunjukkan berapa 

kali suatu fenomena terjadi (Hartono, 2014). Dalam penelitian ini, 

distribusi pemusatan data dilukur menggunakan mean.  
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3.5.2 Pengujian Statistik Penelitian 

Dalam penelitian ini, pengujian statistik yang digunakan adalah 

Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan aplikasi 

Partial Least Square (PLS). Aplikasi yang digunakan untuk melakukan uji 

prasyarat apakah model sudah sesuai dengan hipotesis dengan 

menggunakan aplikasi PLS. Pengujian dengan menggunakan PLS adalah 

suatu pengujian yang menggunakan pendekatan persamaan struktural yang 

memiliki basis berupa varian (Murniati et al., 2013).  Pengujian 

menggunakan PLS banyak digunakan untuk melakukan pengujian pada 

studi keperilakuan. Untuk itu dalam pengujian menggunakan PLS model 

yang diuji dapat memiliki satu atau lebih dari satu variabel independen 

maupun dependen.  

Beberapa keunggulan apabila menggunakan alat uji berupa PLS 

sehingga menjadi pilihan yang digunakan untuk meguji model oleh para 

peneliti (Hartono dan Abdilah 2009 dalam(Murniati et al., 2013). 

1. Data yang diuji menggunakan Partial Least Square (PLS) 

tidak diharuskan memenuhi syarat asumsi klasik. 

2. Pengolahan data dalam Partial Least Square (PLS) dpat 

menggunakan skala yang berbeda walaupun masih dalam 

satu model. 

3. Tidak terlalu besar dalam jumlah sampelnya 

Untuk pengujian suatu teori yang belum mapan maupun untuk 

menjelaskan suatu model yang sama namun pada ranah yang berbeda 
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biasanya uji yang digunakan adalah menggunakan Partial Least Square 

(PLS) . Ada 2 model pengujian dalam Partial Least Square (PLS) yaitu 

model pengukuran (Outer model) serta model struktural (Inner Model). 

 

3.5.3 Model Pengukuran (Outer model)  

Pengukuran ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap 

validitas internal serta reliabilitas. 

3.5.3.1 Pengujian Validitas  

Pengujian validitas digunakan untuk menunjukkan seberapa nyata 

suatu pengujian melakukan pengukuran terhadap apa yang seharusnya 

diukur. Pengujian validitas merupakan pengujian yang berguna untuk 

mengetahui apakah kuesioner dapat mengungkapkan data  pada variabel 

– variabel penelitian dengan tepat (Hartono, 2014). Validitas internal 

yang diuji dalam pengujian menggunakan Partial Least Square (PLS) 

ialah validitas konstruk. Variabel konstruk menunjukkan porsi kebenaran 

instrumen yang  dipakai dalam pengukuran bila dibandingkan dengan 

teori yang digunakan untuk memberikan definisi konstruk tersebut. 

Berikut adalah ukuran yang digunakan dalam validitas internal : 

Ukuran Nilai 

Loading factor > 0,7 

AVE  > 0,5 

 

Tabel 3.1 

Ukuran Validitas Internal  
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3.5.3.2  Pengujian Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas merupakan suatu pengujian yang  

menunjukkan akurasi serta ketepatan dari pengukurnya. Reliabilitas 

berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. Pengukur yang 

dikatakan reliabel adalah pengukur yang dapat dipercaya, untuk itu harus 

memenuhi syarat akurat dan konsisten (Hartono, 2014). Konsistensi alat 

ukur  atau intsrumen yang digunakan untuk menguji konstruk diuji 

dengan menggunakan uji reliabilitas. Dimana ukuran yang digunakan 

adalah sebagai berikut (Murniati et al., 2013) :  

Ukuran Nilai 

Croncbach's alpha > 0,7 

Composite reliability > 0,7 

Tabel 3.2 

Ukuran Reliabilitas  

 

3.5.4 Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural (Inner Model) adalah model yang digunakan 

untuk melakukan prediksi terhadap suatu hubungan kausal antar variabel 

yang akan diuji dalam model. Selain itu juga digunakan untuk memberikan 

kepastian bahwa model yang dibangun sudah akurat. Indikator yang 

digunakan dalam model struktural (Inner Model) adalah Koefisien 

Determinasi (R
2
) serta Predictive Relevance (Q

2
). Untuk menghitung Q2 

dapat digunakan rumus : 

Q2 =1-(1-R12 ) (1-R22 )……(1-Rp2 )…  
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3.5.5 Uji Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai probabilitas serta 

t-statistik nya. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan alpha 5% 

adalah kurang dari 0,05. Sedangkan, nilai t-tabel untuk alpha 5% adalah 

1,96. Sehingga kriteria penerimaan hipotesis adalah ketika t-statistik  lebih 

besar dari t-tabel (Hussein, 2015). 

  




