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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah Mahasiswa aktif S1 Program studi 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegiapranata Semarang 

yang akan di ambil secara acak.  

Lokasi penelitian di lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegiapranata Semarang 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi (partisipan) dari eksperimen ini adalah mahasiswa aktif S1 

Program studi Akuntansi, fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegiapranata 

Semarang yang akan di ambil secara acak, dengan diberi perlakuan sebagai 

karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan. Penggunaan mahasiswa 

sebagai obyek dalam eksperimen disebabkan karena pembuatan keputusan 

yang dilakukan oleh mahasiswa bersifat pararel dengan keputusan yang 

dibuat oleh karyawan perusahaan (Remus, 1986). Penelitian yang lain juga 

menunjukkan bahwa tidak ditemukan hal yang signifikan antara struktur 

faktor individual mahasiswa dengan grup praktisi (Houghton dan Hronsky, 

1993) 

Berdasarkan Ertambang Nahartyo (2016) memberikan panduan 

jumlah sampel untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan jumlah 

sampel tiap sel dapat berisi minimal 10 partisipan. Sehingga dalam 
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penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 40 

partisipan untuk tiap sel, atau total minimal 80 partisipan.  

Tabel 1. Jumlah Sampel Tiap Sel 

Keterangan Moralitas Individu 

Pengendalian Internal 
Ada 40 

Tidak Ada 40 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dimana 

peneliti menggunakan ekperimen. Metode eksperimen memperoleh data 

primer yang didapatkan langsung oleh peneliti.  Sumber data yang 

digunakan adalah sumber pertama yaitu mahasiswa S1 jurusan Akuntansi 

Unika Soegiapranata Semarang. 

 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.4.1 Kecurangan Akuntansi 

Kecurangan akuntansi dalam penelitian ini adalah selisih skor 

yang sudah dimutlakkan dari skor sesungguhnya dengan skor yang 

dilaporkan partisipan, diukur dengan menggunakan skala rasio. 

Kemudian dari selisih jawaban yang ada, akan di cari mean dari setiap 

kondisi dan mean dari kondisi yang paling tinggi dapat menunjukkan 

bahwa dalam kondisi tersebut memiliki tingkat kecurangan yang paling 

tinggi. 
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3.4.2  Pengendalian Internal   

Variabel pengendalian internal dalam penelitian ini adalah adanya 

pengawasan dari rekan satu divisi terhadap skor yang dilaporkan 

partisipan. Variabel ini menggunakan skala nominal (0 = tidak ada 

pengendalian internal, 1 = ada pengendalian internal). Pengendalian 

internal dalam penelitian ini terbagi dalam dua kondisi, yaitu : 

1. Ada pengendalian internal, dalam kondisi ini ditunjukkan dengan 

adanya pengawasan pada skor yang dilaporkan oleh partisipan, 

dimana skor yang dilaporkan oleh partispan akan di tampilkan pada 

layar LCD sehingga pertisipan lain dapat mengetahui skor yang di 

laporkan oleh partisipan lainnya.  Kondisi ini akan diberi kode “1” 

2. Tidak ada pengendalian internal, dalam kondisi ini ditunjukkan 

dengan tidak adanya pengawasan pada skor yang dilaporkan oleh 

partisipan, dimana skor yang dilaporkan oleh partispan tidak di 

tampilkan pada layar LCD, namun langsung di masukkan kedalam 

amplop yang sudah tersedia, sehingga pertisipan lain tidak dapat 

mengetahui skor yang di laporkan oleh partisipan lainnya.  Kondisi 

ini akan diberi kode “0” 

3.4.3  Moralitas Individu 

Moralitas individu dalam penelitian ini merupakan presepsi 

partisipan mengenai benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan 

oleh orang lain. Diukur dengan menggunakan MES (Multidimensional 

Ethics Scale), dimana semakin tinggi skor responden maka moralitas 
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responden tersebut juga semakin tinggi. Terdapat lima konstruk moral 

dalam MES, yaitu :  

a. Justice atau Moral Equity, untuk mengukur bahwa suatu tindakan 

adalah adil maupun tidak adil. 

b. Relativism, untuk mengukur apakah suatu tindakan diterima sesuai 

dengan budaya yang berlaku. 

c. Egoism, untuk mengetahui bagaimana suatu tindakan 

mereprensentasikan kemakmuran individu. 

d. Utilitarianism, untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan 

melanggar aturan. 

e. Deontology atau contractual, untuk mengukur sejauh mana 

tindakan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. 

Multidimensional Ethics Scale (MES) diukur dengan 

mengunakan skala interval 1 – 5 (1 : sangat tidak setuju – 5 : sangat 

setuju), dengan melakukan adanya recoding pada item nomor 1, 3, 5, 6, 

dan 9.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

primer dengan menggunakan teknik eksperimen. Eksperimen merupakan 

suatu studi yang melibatkan keterlibatan peneliti memanipulasi beberapa 

variabel, mengamati, dan mengobservasi efeknya (Hartono, 2013). Dari 

definisi yang ada, peneliti eksperimen tidak hanya melakukan pengukuran, 

melainkan juga melakukan intervensi dengan memanipulasi beberapa 
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variabel untuk mendapatkan suatu kondisi tertentu dan mengobservasinya. 

Variabel yang diberi manipulasi merupakan variabel independen, dan yang 

akan diamati efeknya adalah variabel dependen.  

Skenario dalam menjalakan ekperimen adalah sebagai berikut : 

1. Skenario pertama merupakan skenario pada kondisi tidak 

terdapat pengendalian internal. 

Pertama eksperimenter akan membagikan amplop pertama 

kepada partisipan. Dalam amplop yang diterima partisipan terdapat 

beberapa kertas, yaitu kertas putih untuk melaporkan skor, kertas hijau 

untuk cek manipulasi. 

Pada skenario pertama, partisipan akan diminta untuk membuka 

e-learning dan melakukan login. Kemudian eksperimenter menjelaskan 

tugas partisipan untuk memilih satu jawaban benar dari empat pilihan 

jawaban, dan diberi waktu untuk menjawab semua pertanyaan selama 5 

menit. Setelah selesai, maka partisipan akan melaporkan skor pada 

kertas yang telah disediakan. Kemudia partisipan diminta untuk 

memasukkan kertas laporan skor kedalam amplop, dan skor yang di 

laporkan tidak akan di tampilkan di layar LCD. Hal ini memberi isyarat 

kepada subyek bahwa subyek dapat mengklaim jawaban yang benar 

dengan lebih banyak daripada yang sebenarnya ia jawab. Di akhir 

penugasan partisipan diminta untuk mengambil kertas hijau untuk 

menjawab pertanyaan cek manipulasi. 
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2. Skenario kedua merupakan skenario pada kondisi terdapat 

pengendalian internal.  

Eksperimenter akan membagikan amplop kedua kepada 

partisipan. Dalam amplop yang diterima partisipan terdapat beberapa 

kertas, yaitu kertas putih untuk melaporkan skor, kertas hijau untuk cek 

manipulasi, dan kertas kuisoner. 

Pada skenario pertama, partisipan akan diminta untuk membuka 

e-learning dan melakukan login. Kemudian eksperimenter menjelaskan 

tugas partisipan untuk memilih satu jawaban benar dari empat pilihan 

jawaban, dan diberi waktu untuk menjawab semua pertanyaan selama 5 

menit. Setelah selesai, maka partisipan akan melaporkan skor pada 

kertas yang telah disediakan. Kemudia partisipan diminta untuk 

mengumpulkan laporan kertas skor kepada ekperimenter, dan 

eksperimenter akan menampilkan skor yang di laporkan partisipan di 

layar LCD. Hal ini memberi isyarat kepada subyek bahwa subyek 

mendapatkan pengawasan dengan adanya skor yang di tampilkan pada 

layar LCD. Di akhir penugasan partisipan diminta untuk mengambil 

kertas hijau untuk menjaawab pertanyaan cek manipulasi. 

Setelah menjawab cek manipulasi, responden diminta untuk 

mengambil kertas kuisoner yang digunakan untuk mengukur moral. 

Partisipan akan membaca sebuah skenario penalaran moral dan 

kemudian menjawab dua belas pertanyaan untuk mengukur penalaran 

moral mereka. 
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3.6  Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. 

Kuisioner merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada partisipan atau subyek 

untuk dijawab. 

3.7 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.7.1  Uji Validitas Intenal 

Uji validitas sendiri digunakan untuk mengukur sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan alat ukur yang menunjukkan bahwa variabel 

yang ada benar – benar variabel yang akan di teliti. Berdasarkan 

Hartono (2013) Validitas internal menunjukkan kemampuan dari 

instrument riset mengukur apa yang seharusnya di ukur dari suatu 

konsep.  

Dalam melakukan sebuah penelitian eksperimen harus memiliki 

validitas internal yang kuat.  Sehingga menurut Hartono (2013) agar 

validitas internal menjadi kuat, harus menghindari beberapa ancaman, 

yaitu :  

1. Histori  

Merupakan hal – hal yang terjadi dalam periode sebelum dan 

sesudah pengujian, yang akan mempengaruhi hasil akhir penelitian. 

Untuk mengurangi histori dalam penelitian ini tes hanya akan di 

lakukan dua tahap pada obyek dengan jeda waktu yang sedikit. 
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Oleh karena jeda waktu yang sedikit, tidak ada faktor lain yang 

akan mempengaruhi jawaban dari responden.  

2. Maturasi 

Maturasi merupakan peristiwa lain selama ekperimen  yang 

dapat mempengaruhi hasil akhir pengujian. Maturasi dapat diatasi 

dengan waktu yang di lakukan pada saat ekperimen memakan 

waktu yang sedikit, sehingga tidak ada maturasi.  

3. Pengujian  

Merupakan efek dari hasil pengujian yang dapat 

mempengaruhi pengujian selanjutnya karena partisipan telah 

mendapatkan pembelajaran. Untuk mengurangi adanya pengujian, 

penguji melakukan eksperimen pada responden yang belum pernah 

melakukan ekperimen.  

4. Instrumentasi 

Intrumentasi adalah efek yang disebabkan adanya perbedaan 

pengamat dalam ekperimen yang dapat memberikan hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti tidak mengganti pengamat, 

dan pengamatan juga hanya di lakukan dalam dua tahap. 

5. Seleksi 

Seleksi terjadi jika subyek yang dipilih memiliki karakterisitik 

yang berbeda antara sampel kontrol dan sampel ekperimen. Untuk 

mengatasi hal ini, maka peneliti akan melakukan randomisasi 

subyek. 
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6. Regresi 

Hal ini dapat terjadi jika sampel dipilih berdasarkan nilai 

ekstrim dari subyek. Validitas internal akan terancam karena nilai 

subyek yang kecil akan cenderung bergeser naik menjadi nilai yang 

membesar dan begitu sebaliknya dengan subyek yang memiliki 

nilai besar. Untuk menghilangkan regresi maka sampel akan di 

pilih secara acak.  

7. Mortaliti Eksperimen 

Mortaliti ekperimen terjadi jika komposisi subyek dalam 

eksperimen berubah selama pengujian. Akibatnya anggota sampel 

dapat keluar dari grup. Efek ini hanya terjadi di sampel atau grup 

ekperimen yang diberi manipulasi, tetapi tidak dalam grup kontrol 

yang tidak mendapat treatment. Oleh karena itu penelitian di 

lakukan secara langsung sehingga kemungkinan adanya mortalii 

eksperimen kecil.  

3.7.2  Uji Validitas Eksternal 

Uji validitas eskternal digunakan untuk mengetahui hasil dari 

penelitian adalah valid dan dapat di generalisasi ke semua hal, situasi, 

dan waktu yang berbeda. Validitas eksternal banyak berhubungan 

dengan pemilihan sampel. Sampel yang memenuhi validitas eksternal 

adalah sampel yang tidak memihak sehingga hasilnya dapat di 

generalisasikan ke semua hal, situasi, dan waktu yang berbeda. Dimana 

generalisabilitas statis berkaitan dengan apakah hasil ekperimen dengan 
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sampel tertentu dapat digeneralisasikan ke populasi. Untuk 

meningkatkan hal ini maka peneliti akan melakukan randomisasi.  

3.7.3  Uji Manipulasi 

Uji manipulasi digunakan untuk memastikan bahwa responden 

memahami penugasan yang diberikan oleh peneliti. Dalam eksperimen 

ini, cek manipulasi berupa pertanyaan setelah responden melakukan 

penugasan. 

3.8  Desain Eksperimen 

Desain eksperimen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah desain faktorial 2x1 (pengendalian internal x tingkat moralitas 

individu). Dimana variabel pengendalian internal memiliki dua macam 

kategori yaitu ada dan tidak ada pengendalian internal. Menurut Nahartyo 

(2016) desain faktorial memiliki beberapa kelebihan, yaitu kebutuhan 

subyek dalam jumlah yang lebih sedikit, kesempatan yang dimiliki oleh 

peneliti untuk menyelidiki pengaruh dua atau lebih variabel independen 

yang diberikan secara bersamaan, mampu mengendalikan variabel – 

variabel penggangu, meningkatkan validitas eksternal sebuah riset. Desain 

faktorial juga dapat membantu peneliti untuk menguji efek utama (main 

effect) dari setiap variabel independen dan efek interaksi (interaction effect) 

dari kedua variabel independen. 

Tabel 2. Desain Eksperimen 

Keterangan Moralitas Individu 

Sistem Pengendalian 

Internal 

Ada 1 

Tidak Ada 2 
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3.9  Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 

3.9.1  Menyatakan Hipotesis 

3.9.1.1 Hipotesis 1 

Ho1 : Tidak terdapat perbedaan kecenderungan kecurangan 

akuntansi antara individu dalam situasi terdapat elemen 

pengendalian dan situasi tidak terdapat elemen pengendalian 

internal. 

Ha1 : Terdapat perbedaan kecenderungan kecurangan akuntansi 

antara individu dalam situasi terdapat elemen pengendalian dan 

situasi tidak terdapat elemen pengendalian internal. 

3.9.1.2 Hipotesis 2 

Ho2 : Semakin tinggi moralitas individu maka kecurangan 

akuntansi akan semakin tinggi. 

Ha2 : Semakin tinggi moralitas individu maka kecurangan 

akuntansi akan semakin rendah. 

3.9.1.3 Hipotesis 3 

Ho3 : Individu dengan moralitas tinggi dan berada pada kondisi 

ada pengendalian internal memiliki kecurangan yang lebih tinggi 

daripada individu yang berada pada kondisi tidak ada 

pengendalian internal. 

Ha3 : Individu dengan moralitas tinggi dan berada pada kondisi 

ada pengendalian internal memiliki kecurangan yang lebih rendah 
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daripada individu yang berada pada kondisi tidak ada 

pengendalian internal. 

3.9.2 Memilih Pengujian Statistik 

3.9.2.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang akan digunakan untuk menguji hipotesis terdistribusi 

dengan normal. Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov terhadap masing–

masing variabel. Jika hasil dari pengujian sig > 0,05 maka H0 

akan diterima, sedangkan jika sig < 0,05 maka H0 ditolak.  

2. Uji Heterokedastisitas 

Digunakan untuk melihat keragaman variabel 

independen pada data yang kita miliki. Uji heterokedastisitas 

dalam penelitian ini menggunakan Uji Spearman Rho. Data 

akan bebas heterokedastisitas jika sig > 0,05. 

3.9.2.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan 

karakterisitik dari data yang ada (Jogiyanto, 2013). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk 

mengukur tendensi pusat, dimana untuk digunakan menghitung 

rata – rata.  
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3.9.2.3 One Way Anova 

Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dalam dua 

kelompok yang berbeda, yaitu kondisi adanya pengendalian 

internal, dan tidak ada pengendalian internal. Hipotesis nol 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kecenderungan 

kecurangan di antara dua kondisi tersebut, dan hipotesis alternatif 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan 

kecurangan dalam dua kondisi. 

3.9.2.4 Uji Regresi Linier Sederhana 

Regresi digunakan untuk mengukur hubungan antara 

variabel, dimana variabel – variabel yang ada memiliki hubungan 

sebab-akibat. Selain itu regresi juga digunakan untuk memahami 

hubungan antar variabel independen dan dependen. Persamaan 

regresi dalam penelitian ini, adalah : 

KA =  + 1MO +   

Keterangan : 

 : Konstanta    

1 : Koefisien regresi 

KA     : Kecurangan Akuntansi 

MO : Moralitas Individu 

  : Error 
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3.9.2.5 Uji Moderating Regression Analysis (MRA) Dummy Variabel 

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah variabel sistem 

pengendalian internal merupakan variabel moderasi, yang dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

dependen dan independen, atau variabel ini dapat merubah arah 

hubungan dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Dalam uji 

ini sistem pengendalian internal menjadi variabel dummy yaitu 

kode 0 berada pada kondisi tidak ada pengendalian internal, dan 

kondisi terdapat pengendalian internal menggunakan kode 1. 

Dengan melakukan pengujian regresi pada persamaan 2.1 dan 2.2. 

Persamaanya adalah : 

2.1. KA = 
 
  

 
       (X = 0) 

2.2. KA =  
 
 

 
    

 
 

 
        (X=1) 

Keterangan : 


 
 : Konstanta       


 
 

 
 : Main effect dari MO terhadap KA 


 
 : Koefisien interaksi antara MO dan SPI 

KA    : Kecurangan Akuntansi 

MO : Moralitas Individu 

  : Error 

3.9.3 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Menggunakan pengujian satu sisi (hipotesis berarah) 



35 
 

 
 

3.9.4 Menginterpretasikan Hasil 

a. Hipotesis 1 : 

Ho1 tidak diterima bila sig. F < 0.05 dan diterima bila sig. F > 0.05 

Ha1 tidak diterima bila sig. F > 0.05 dan diterima bila sig. F < 0.05 

b. Hipotesis 2 : 

Ho2 tidak diterima bila sig. F < 0.05 dan diterima bila sig. F > 0.05 

Ha2 tidak diterima bila sig. F > 0.05 dan diterima bila sig. F < 0.05 

c. Hipotesis 3 : 

Ho3 tidak diterima bila sig. F < 0.05 dan diterima bila sig. F > 0.05 

Ha3 tidak diterima bila sig. F > 0.05 dan diterima bila sig. F < 0.05

 

  


