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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

Partsipan pada ekperimen ini adalah mahasiwa aktif S1 Program Studi 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegiapranata Semarang. 

Sampel di ambil dari kelas Praktikum Komputer Akuntansi yang berjalan di 

semester genap tahun ajaran 2018/2019. Berikut adalah tabel jumlah 

partisipan yang mengikuti eksperimen :  

Tabel 3. Jumlah Partisipan yang Mengikuti Eksperimen 

Keterangan 

Jumlah Partisipan 

Awal 

Lolos Uji 

Manipulasi 

Setelah 

Data 

Normal 

Kelas 1 Praktikum Komputer Akuntansi 42 36 29 

Kelas 2 Praktikum Komputer Akuntansi 43 40 35 

Kelas 4 Praktikum Komputer Akuntansi 32 31 25 

Total 117 107 89 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah partisipan sebanyak 

117 orang dengan jumlah partisipan yang lolos pertanyaan uji manipulasi 

sebanyak 107 orang. Pertanyaan yang diajukan dalam uji manipulasi ini 

adalah “Apakah partisipan merasa adanya pengawasan oleh rekan kerja?”. 

Pada kondisi tidak ada pengendalian internal, partisipan dikatakan lolos uji 

manipulasi jika partisipan menjawab pertanyaan dengan jawaban “tidak”, 

sedangkan untuk kondisi ada pengendalian internal partisipan dikatakan lolos 

uji manipulasi jika menjawab pertanyaan dengan jawaban “ya”. Setelah 
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dilakukan uji normalitas ternyata data tidak normal, agar data menjadi normal 

peneliti memotong data dan jumlah partisipan setelah data normal sebanyak 

89 orang. Menurut Ertambang Nahartyo (2016), setiap sel membutuhkan 

minimal 10 partisipan, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

kurang lebih 44 partisipan dalam setiap sel. Dalam penelitian ini terdapat dua 

sel, sehingga total partisipan yang dibutuhkan ada 89 partisipan. 

Tabel 4. Jumlah Partisipan yang Mengikuti Eksperimen pada setiap sel 

Keterangan Moralitas Individu 

Pengendalian Internal 
Ada 44 

Tidak Ada 45 

Total 89 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah partisipan adalah 89, 

dan semua kuisioner dapat diolah. 

Tabel 5. Karakteristik Partisipan 

Keterangan Jumlah  Persentase (%) 

Angkatan 

2015 4 4.5 % 

2016 26  29.2 % 

2017 59 66.3% 

Total 89 100 % 

Jenis 

Kelamin 

Laki – laki 24 27 % 

Perempuan 65 73 % 

Total 89 100 % 

Usia 
18 – 20 tahun 68 76.4 % 

Diatas 20 tahun 21  23.6 % 

Total 89 100 % 

IPK 
      48 53.9 % 

       41 46.1 % 

Total 89 100 % 

Sumber : Lampiran 3 
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Berdasarkan pada tabel 5, mahasiwa angkatan 2015 berjumlah 4 orang 

(4.5%), mahasiswa angkatan 2016 berjumlah 26 orang (29.2%), dan 

mahasiwa angkatan 2017 berjumlah 59 orang (66.3%). Jenis kelamin 

partisipan dalam penelitian ini laki – laki berjumlah 24 orang (27%), dan 

perempuan berjumlah 65 orang (73%). Selain itu, usia partisipan dengan 

usia 18 – 20 tahun berjumlah 68 orang (76.4%), dan partisipan di atas 20 

tahun berjumlah 21 orang (23.6%). Dala penelitian ini, dapat diketahui 

bahwa partisipan dengan IPK di bawah sama dengan 3.25 berjumlah 48 

orang (53.9%), dan partisipan dengan IPK diatas 3.25 berjumlah 41 orang 

(46.1%).  

4.2  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel dependen 

dalam penelitian ini. Tabel berikut ini akan menunjukkan statistik deskriptif 

dari masing – masing kondisi. 

Tabel 6. Statistik Deskriptif Berdasarkan IPK 

Sel 

IPK 
Mean Selisih 

Kecurangan 
2.01 –

2.50 

2.51 – 

3.00 

3.01 – 

3.50 

3.51 – 

4.00 

Ada 

pengendalian 

Persentase  2.27% 29.54% 40.9% 27.3% 
8.1023 

Mean Kecurangan 15 10.042 7.025 7.3182 

Tidak ada 

pengendalian 

Persentase 4.44% 31.11% 48.88% 15.55% 
19.4000 

Mean Kecurangan 15.750 21.821 20.614 11.786 

Sumber : Data diolah 2019, lampiran 4 

Berdasarkan pada tabel 6, diketahui bahwa pada dua kondisi partisipan 

terbanyak memiliki IPK dengan rentang 3.01 – 3.50. Selain itu, pada IPK 

dengan rentang 2.51 – 3.00 memiliki kecurangan paling tinggi di antara 
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kedua kondisi, yaitu dengan rata – rata kecurangan pada kondisi ada 

pengendalian internal sebesar 10.042, dan pada kondisi tidak ada 

pengendalian internal sebesar 21.821. 

Tabel 7. Statistik deskriptif berdasarkan Gender 

Sel 
Gender (%) 

Laki - Laki Perempuan 

Ada pengendalian 42.57 57.43 

Tidak ada pengendalian 21.11 78.89 

Sumber : Data diolah 2019 

Pada tabel 7 kecurangan akuntansi lebih besar pada perempuan di 

bandingkan dengan laki – laki, hal ini terlihat dari persentase kecurangan 

dari kedua kondisi dimana persentase kecurangan pada perempuan yaitu 

57.43% dan 78.89% lebih besar dari laki – laki yang memiliki persentase 

sebesar 42.57% dan 21.11%.  

4.3  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Moralitas Individu 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Cronbach Alpha Cronbach Alpha if Item deleted Keterangan 

MO1 

0.694 

0.639 Item valid 

MO2 0.662 Item valid 

MO3 0.677 Item valid 

MO4 0.680 Item valid 

MO5 0.684 Item valid 

MO6 0.681 Item valid 

MO7 0.681 Item valid 

MO8 0.689 Item valid 

MO9 0.684 Item valid 

MO10 0.685 Item valid 

MO11 0.678 Item valid 

MO12 0.649 Item valid 

Sumber : Lampiran 5.3, Lampiran 5.4 
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Berdasarkan tabel 8 nilai Cronbach Alpha if Item Deleted berada di 

bawah maupun sama dengan nilai Cronbach Alpha, sehingga semua 

item pertanyaan dinyatakan valid. Dan berdasarkan hasil pada tabel 8 

pengujian reliabilitas didapatkan dari Cronbach Alpha dimana 

menunjukkan angka 0.694 (69.4%) yang berarti data memiliki 

relibilitas moderat karena data memiliki interval Cronbach Alpha di 

antara 0.5 – 0.7. 

4.3.2  Hasil Uji Validitas Internal  

1. Histori 

Pengalaman yang partisipan miliki serta kejadian tertentu yang 

dialami partisipan selama eksprimen berlangsung sehingga histori 

juga menjadi faktor penyebab respon. Dalam penelitian ini, 

partisipan merupakan mahasiswa jurusan akuntansi aktif yang tidak 

mempunyai pengalaman dan waktu eksperimen ini singkat 

sehingga tidak ada efek histori. 

2. Maturasi 

Maturasi merupakan peristiwa lain selama ekperimen yang 

dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Pada saat eksperimen 

berlangsung partisipan dapat merasa kelaparan, lelah, dan 

mengantuk sehingga hasil eksperimen dapat dipengaruhi oleh hal – 

hal tersebut. Pada penelitian ini, ekperimen hanya dilakukan dalam 

waktu yang cukup singkat yaitu sekitar 20 menit, sehingga 

dipastikan tidak terjadi maturasi.  
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3. Pengujian 

Merupakan efek karena individu telah mendapatkan 

pembelajaran dari hasil eksperimen sebelumnya. Pada eksperimen 

ini, eksperimenter memberikan soal penugasan yang tidak pernah 

dilakukan oleh partisipan  maka tidak ada efek pembelajaran 

partisipan. 

4. Instrumentasi 

Peristiwa akibat alat ukur yang digunakan diganti sehingga 

jalannya eksperimen akan terpengaruh. Dalam penelitian ini, 

eksperimenter tidak mengganti  alat ukur sehingga tidak terjadi 

dampak instrumentasi. 

5. Seleksi 

Seleksi terjadi jika subyek dalam kelas yang dipilih memiliki 

karakterisitik yang berbeda antara satu kelas dengan kelas yang 

lain, sehingga terdapat pengaruh yang berbeda antar individu pada 

setiap kelasnya. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan pada 

variabel – variabel tertentu yang tidak disebabkan oleh adanya 

manipulasi.  

Pada penelitian ini, ekperimenter melakukan uji beda untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan pada setiap kelas, dan diketahui 

tidak terdapat perbedaan antar kelas ekperimen, dengan hasil uji 

beda sebagai berikut : 
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Tabel 9. Hasil Uji Beda dalam Sel Ada dan Tidak Ada SPI 

Kelas 
Ada Pengendalian Internal Tidak Ada Pengendalian Internal 

N Mean N Mean 

1 15 7.6000 10 17.1500 

2 16 7.1875 13 16.8462 

3 13 9.8077 22 21.9318 

Total 44 8.1023 45 19.4000 

Sig 0.590 0.463 

Sumber : Lampiran 5.1, Lampiran 5.2 

Berdasarkan pada tabel 9 nilai siginifikansi pada kondisi ada 

pengendalian internal yaitu 0.590 (59%) berada di atas 0.05 (5%), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada 

tiap kelas dengan kondisi terdapat pengendalian internal. Dan pada 

kondisi tidak ada pengendalian internal memiliki nilai siginifikansi 

0.463 (46.3%) berada di atas 0.05 (5%), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada tiap kelas pada 

kondisi tidak terdapat pengendalian internal.  

6. Regresi  

Hal ini dapat terjadi jika sampel tidak dipilih secara acak. 

Untuk menghindari adanya regresi maka sampel akan di pilih 

secara acak, dengan memilih salah satu mata kuliah yang sedang 

berjalan pada tahun ajaran 2018-2019 semester genap, sehingga 

tidak terjadi regresi. 

7. Mortaliti Eksperimen 

Mortaliti ekperimen terjadi jika komposisi subyek dalam 

eksperimen mengalami perubahan misalnya sakit, tidak masuk, dan 

lainnya selama eksperimen berlangsung. Akibatnya anggota 
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sampel dapat keluar dari grup. Dalam penelitian ini ekperimen di 

lakukan secara langsung sehingga tidak terjadi mortaliti 

eksperimen. 

4.3.3  Hasil 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 

sampel yang ada tidak memiliki kriteria tertentu, sehingga hasil 

eksperimen dapat digeneralisasi pada obyek yang berbeda. 

4.4 Hasil pengujian Hipotesis 

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Hipotesis 1 

Kolmogorov-z 0.694 

Asymp. Sig 0.722 

Sumber : Lampiran 6.1 

Sebelum melakukan pengujian One Way Anova, peneliti 

melakukan uji normalitas terhadap data, dan dinyatakan data 

berdistribusi dengan normal. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel 10, 

dimana nilai asymp. Sig memiliki nilai di atasa 0.05 yaitu 0.722 

(72.2%). 
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Tabel 11. Hasil Uji One Way Anova 

N 89 

Asymp. Sig 0.000 

Mean 
SPI 8.1023 

Tidak ada SPI 19.4000 

Sumber : Lampiran 6.2 

Pada hipotesis 1 digunakan untuk mencari apakah terdapat 

perbedaan kecenderungan kecurangan akuntansi dengan kondisi ada 

pengendalian internal dan tidak ada pengendalian internal. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan uji 

One Way Anova, dengan melihat nilai akhir signifikansi dari tabel 

anova. Dapat dilihat pada tabel 11, nilai signifikansi dari uji One Way 

Anova lebih kecil dari 0.05 (sig < 0.05) yaitu 0.000, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan 

kecurangan akuntansi dalam kondisi yang berbeda.  

Dari hasil pengujian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

hipotesis 1 diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 

yang berarti terdapat perbedaan kecenderungan kecurangan akuntansi 

dalam kondisi ada pengendalian internal dan tidak ada pengendalian 

internal. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal 

memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi, dimana semakin 

efektif pengendalian internal, maka kecurangan akuntansi yang ada 

akan semakin rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Randiza (2016) menunjukkan bahwa pengendalian 

internal memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan 
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akuntansi. Hal ini juga di tunjukkan dengan rata – rata selisih skor dari 

kedua kondisi, dimana rata – rata pada kondisi tidak terdapat 

pengendalian internal lebih besar yaitu 19.4000 daripada kondisi 

adanya pendendalian internal sebesar 8.1023. Dari hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi / baik pengendalian internal maka 

kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin rendah.  

Tabel 12. Analisis Tambahan Hipotesis 1 

 Mean Selisih Positif Mean Selisih Negatif 

Sistem Pengendalian 

Internal 

Ada 8.2286 7.6111 

Tidak ada 20.4750 10.8000 

Sig. 0.000 0.399 

Sumber : Lampiran 6.3, lampiran 6.4 

Berdasarkan hasil analisis tambahan pada tabel 12, rata – rata 

selisih pada kondisi tidak terdapat pengendalian internal baik pada 

selisih positif dan negative tetap lebih besar pada kondisi tidak ada 

pengendalian internal. Namun nilai signifikansi antara selisih positif 

dan negatif memiliki nilai signifikansi yang cukup jauh. Dimana nilai 

signifikansi selisih positif sebesar 0.000 yang berarti terdapat perbedaan 

kecurangan pada kondisi yang berbeda, dan nilai signifikansi selisih 

negatif sebesar 0.399 yang berarti tidak terdapat perbedaan pada selisih 

negatif dalam kondisi yang berbeda. Hal ini mengindikasi bahwa 

kecurangan tidak memiliki kontrol terhadap selisih positif dan negatif, 

dimana seharusnya pada selisih negatif juga memiliki perbedaan 

kecurangan.  
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4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

4.4.2.1 Asumsi Klasik (Uji Normalitas dan Heterokedastisitas) 

Tabel 13. Uji Normalitas dan Heterokedastisitas Moral 

Normalitas 

N 89 

Kolmogorov-z 1.282 

Asymp. Sig 0.075 

Heterokedastisitas 

Sig. 0.400 

Keterangan Tidak terjadi heterokedastitas 

Sumber : Lampiran 7.1, Lampiran 7.2 

Berdasarkan tabel 13, data dikatakan berdistribusi dengan 

normal ketika sig > 0.05, dan nilai dalam penelitian ini  

sebesar 0.075 (7.5%), sehingga disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal, dan pengujian regresi dapat dilanjutkan. 

Uji heterokedastisitas pada variabel moral memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0.05%, yaitu 0.400 (40%), 

sehingga variabel moralitas dinyatakan bebas 

heterokedastisitas. 

4.4.2.2 Hipotesis 2 

Tabel 14. Uji R2 Garis Regresi 

Model R Square 

1 0.695 

Sumber : Lampiran 7.3 

Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa nilai R-Square 

yaitu 0.695. hal ini memiliki arti bahwa variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 69.5% dan 

sisanya 30.5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 
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Tabel 15. Uji F 

 F Sig 

Regresi 198.359 0.000 

Sumber : Lampiran 7.3 

Berdasarkan tabel 15, nilai signifikansi yaitu 0.000. Dimana 

nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05. Dari hal ini dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen. Sehingga model ini dapat digunakan 

untuk memprediksi kecenderungan kecurangan akuntansi.  

Tabel 16. Hasil uji Regresi Linier Sederhana 

Variabel 

Independen 

Unstandardized Coeficient  
t hitung t tabel 

B Error 

Constant 109.654 6.841 16.028 1.662 

Moral -27.295 1.938 -14.084 -1.662 

Sumber : Lampiran 7.3 

KA = 109.654 – 27.295MO +   

Keterangan : 

KA     : Kecurangan Akuntansi 

MO : Moralitas Individu 

  : Error 

Pada hipotesis 2 digunakan untuk mencari apakah moralitas 

individu memiiki pengaruh negatif terhadap kecurangan 

akuntansi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengujian 

dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel, dan melihat koefisien 

dari variabel moral.  
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Seperti yang terlihat pada tabel 16, nilai t hitung lebih besar 

daripada t tabel (-14.084 < -1.662), dan juga koefisiennya negatif 

(-27.295), sehingga interaksi yang ada juga bersifat negatif. 

Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa moralitas individu 

memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. 

Hasil dari pengujian ini menyatakan bahwa hipotesis 2 

diterima yang berarti bahwa moralitas individu berpengaruh 

negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dimana 

semakin tinggi moralitas individu maka kecurangan akuntansinya 

akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena individu yang 

memiliki moralitas tinggi akan cenderung memikirkan akibat dan 

manfaat dari perbuatan yang di lakukan. Jika perbuatan yang 

lakukan memiliki dampak yang buruk terhadap orang banyak, 

maka individu yang moralitasnya tinggi tidak akan melakukan 

perbuatan tersebut karena dapat merugikan orang banyak. 

Individu dengan moralitas tinggi juga akan mempertimbangkan 

perbuatannya dengan budaya yang ada, dimana individu yang 

memiliki moralitas tinggi akan mengikuti budaya yang berlaku 

sehingga individu akan mendapatkan pengakuan dari orang lain 

bahwa tindakannya adalah benar dan tidak merugikan.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa 

individu dengan moralitas yang tinggi dan berada dalam kondisi 
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tidak ada pengendalian internal, maka individu tersebut tidak 

akan melakukan kecurangan akuntansi, dan juga sebaliknya. 

Selain itu, hasil dari hipotesis ini menunjukkan bahwa individu 

yang memiliki moralitas tinggi akan cenderung memperhatikan 

prinsip universal yang di junjung tinggi olah orang banyak 

(Graham,1995 dalam Maroney & McDevitt, 2008), dimana 

prinsip universal yang ada dalam penelitian ini adalah kejujuran.  

Tabel 17. Analisis Tambahan Hipotesis 2 

 Mean Selisih Positif Mean Selisih Negatif 

Moralitas 

Individu 

Tinggi 7.0109 6.6429 

Rendah 27.0517 10.8571 

Sig. 0.000 0.238 

Sumber : Lampiran 7.4, lampiran 7.5 

Berdasarkan hasil analisis tambahan pada tabel 17, rata – rata 

selisih kecurangan pada partisipan dengan moralitas tinggi dan 

moralitas rendah tetap lebih besar pada partisipan dengan 

moralitas yang rendah. Namun terdapat perbedaan nilai 

signifikansi, dimana nilai signifikansi selisih positif sebesar 0.000 

yang berarti terdapat perbedaan kecurangan pada kondisi yang 

berbeda, dan nilai signifikansi selisih negatif sebesar 0.238 yang 

berarti tidak terdapat perbedaan pada selisih negatif dalam 

kondisi yang berbeda. Hal ini mengindikasi bahwa kecurangan 

tidak memiliki kontrol terhadap adanya selisih positif dan negatif, 

dimana seharunya pada selisih negatif juga memiliki perbedaan 

kecurangan.  
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4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 

4.4.3.1 Asumsi Klasik (Uji Normalitas dan Heterokedastisitas) 

Tabel 18. Uji Normalitas dan Hereterokedastisitas Persamaan 2.1 dan 2.2 

Normalitas 

 Persamaan 2.1 (tidak ada SPI) Persamaan 2.2 (ada SPI) 

N 45 44 

Kolmogorov-z 0.772 0.708 

Asymp. Sig 0.590 0.699 

Heterokedastisitas 

Sig. 0.489 0.386 

Keterangan Tidak terjadi heterokedastisitas Tidak terjadi heterokedastisitas 

Sumber : Lampiran 8.1, Lampiran 8.2, Lampiran 8.4, Lampiran 8.5 

Berdasarkan tabel 18, data dikatakan berdistribusi dengan normal 

ketika sig > 0.05. Nilai signifikansi persamaan 2.1 dan 2.2 lebih besar 

dari 0.05 yaitu sebesar 0.590 (59%) untuk persamaan 2.1, dan 0.699 

(69.9%) untuk persamaan 2.2. Sehingga data yang digunakan untuk 

regresi berdistribusi normal, dan pengujian regresi dapat dilanjutkan. 

Uji heterokedastisitas pada kedua kondisi yaitu ada dan tidak ada 

pengendalian internal lebih besar dari 0.05%. Dengan nilai 

signifikansi pada kondisi tidak ada pengendalian internal yaitu 0.489 

(48.9%), dan pada kondisi ada pengendalian internal yaitu 0.386 

(38.6%). Sehingga data dinyatakan bebas heterokedastisitas. 

4.4.3.2 Hipotesis 3 

Tabel 19. Uji R2 Garis Regresi Persamaan 2.1 dan 2.2 

Model R Square 

Persamaan 2.1 (tidak ada SPI) 0.749 

Persamaan 2.2 (ada SPI) 0.773 

Sumber : Lampiran 8.3, lampiran 8.6 
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Berdasarkan tabel 19, dapat diketahui bahwa nilai R-Square pada 

persamaan 2.1 yaitu 0.749. Hal ini memiliki arti bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 74.9% 

dan sisanya 25.1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Dan 

nilai R-Square pada persamaan 2.2 yaitu 0.773. Hal ini memiliki arti 

bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

sebesar 77.3% dan sisanya 22.7% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model. 

Tabel 20. Uji F Persamaan 2.1 dan 2.2 

 F Sig 

Persamaan 2.1 (tidak ada SPI)  128.348 0.000 

Persamaan 2.2 (ada SPI) 143.145 0.000 

Sumber : Lampiran 8.3, lampiran 8.6 

Berdasarkan tabel 20, nilai signifikansi kedua persamaan yaitu 

0.000. Dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05. Dari hal ini 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen. Sehingga model ini dapat digunakan 

untuk memprediksi kecenderungan kecurangan akuntansi.  

Tabel 21. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2 

Variabel Independen 
Unstandardized Coeficient  

t hitung t tabel 
B Error 

Constant 114.293 8.435 13.549 1.662 

Moral persamaan 2.1 -27.549 2.432 -11.329 -1.662 

Constant 82.726 6.258 13.218 1.662 

Moral persamaan 2.2 -20.847 1.742 -11.964 -1.662 

Sumber : Lampiran 8.3, lampiran 8.6 

Persamaan regresi 

2.1) KA = 114.293 – 27.549MO +     (X = 0) 
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2.2) KA = 82.726 – 20.847MO +    (X = 1)  

Keterangan : 

KA : Kecurangan Akuntansi 

MO : Moralitas Individu 

  : Error 

Pada hipotesis 3 digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh 

sistem pengendalian internal terhadap hubungan moralitas individu 

dan kecurangan akuntansi lebih tinggi pada kondisi adanya 

pengendalian internal daripada kondisi tidak adanya pengendalian 

internal. Dalam hipotesis ketiga ini, peneliti menggunakan uji MRA 

(Model Regression Analysis) untuk mengetahui apakah sistem 

pengendalian internal merupakan variabel yang memoderasi 

hubungan antara moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi 

dengan membandingkan koefisien persamaan 2.2 dan 2.1, dan t hitung 

dengan t tabel. 

Berdasarkan pada tabel 21, nilai koefisien persamaan 2.2 untuk 

situasi terdapat pengendalian internal lebih positif sebesar -20.847 

daripada nilai koefisien persamaan 2.1 pada situasi tidak terdapat 

pengendalian internal yaitu sebesar -27.549. Namun variabel sistem 

pengendalian internal bukan merupakan variabel moderasi.  

Sistem pengendalian internal tidak memiliki interaksi yang 

signifikan dengan moralitas individu. Sehingga sistem pengendalian 

internal bukan merupakan variabel moderasi melainkan merupakan 
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variabel independen karena variabel sistem pengendalian internal 

memiliki hubungan langsung yang mempengaruhi kecurangan 

akuntansi. Dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal tidak 

dapat memberi pengaruh hubungan langsung Moralitas Individu 

terhadap Kecurangan Akuntansi. Dimana dengan ada atau tidaknya 

sistem pengendalian internal, jika individu memiliki moralitas yang 

tinggi maka individu akan berperilaku jujur, sehingga individu tidak 

akan melakukan melakukan kecurangan.  

Hipotesis ketiga ini ditolak, sehngga tidak ada interaksi yang 

siginifikan antara pengendalian internal dan moralitas individu. 

Dimana hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

(2016) yang mengindikasikan adanya interaksi atau hubungan antara 

moralitas individu dengan pengendalian internal.  

Walaupun sistem pengendalian internal tidak menjadi variabel 

moderasi, pada hipotesis ke 3 ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

pengendalian internal, kecurangan akuntansi akan semakin rendah. 

Hal tersebut dapat di lihat pada grafik 2 yang menunjukkan bahwa 

scope penurunan kecurangan pada kondisi ada pengendalian internal 

lebih landai daripada scope penurunan dalam kondisi tidak ada 

pengendalian internal.  
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Grafik 2. Persamaan Regresi 2.1 dan 2.2 

 

Dari hasil pengujian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

hipotesis 3 ditolak, sehingga tidak ada interaksi yang signifikan antara 

variabel moralitas individu dan pengendalian internal, dan variabel 

pengendalian internal tidak menjadi variabel moderasi. Dimana 

variabel sistem pengendalian internal bukan merupakan variabel 

moderasi, melainkan variabel independen.  
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