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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Sekaran (2011) menjelaskan jika desain penelitian merupakan suatu 

rencana penelaahan atau penelitian secara ilmiah dalam rangka menjawab 

pertanyaan peneltian atau identifikasi masalah.  

Maka dari pengertian ini desain dalam penelitian ini adalah desain  

pendekatan  kuantitatif,  karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2013) yang  mengemukakan  penelitian  

kuantitatif  adalah  pendekatan  penelitian  yang  banyak  dituntut  menguatkan  

angka,  mulai  dari  pengumpulan  data,  penafsiran  terhadap  data  tersebut,  serta  

penampilan hasilnya. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian menurut Husein (2008) adalah tentang apa atau siapa 

yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. 

Dalam pengertian ini maka objek penelitian ini adalah seluruh pegawai yang 

bekerja di ULP Provinsi Sumatera Utara. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Sekaran (2011) data 

primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya 

untuk menemukan solusi atau masalah yang akan diteliti. Sementara itu menurut 

Purwanto (2018) data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti atau 
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pengambil data secara langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini 

akan diperoleh dengan menggunakan kuesioner penelitian.  

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan obyek penelitian apabila 

seseorang akan meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto, 2013). Sedangkan 

menurut Bugin (2013) populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek 

penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 

peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi 

sumber data penelitian. Jadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai 

ULP yang ada di Provinsi Sumatera Utara.  

Adapun sampel menurut Sekaran (2011) sampel adalah sebagian dari 

populasi. Mengingat jumlah populasi pada penelitian ini hanya 150 orang, maka 

penyusun mengambil semuanya untuk menjadi sampel penelitian. Dengan 

demikian teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling 

jenuh. Menurut Riduwan (2013) sampling jenuh adalah teknik pengambilan 

sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga 

dengan istilah sensus. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner. Kuesioner menurut Sukmadinata (2008) adalah suatu teknik atau cara 

dalam mengumpulkan data peneltian secara tidak langsung, karena peneliti tidak 
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bertanya dan responden kemudian menjawab. Kuesioner dalam penelitian ini 

berbentuk kuesioner tertutup.  

 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Operasionalisasi variabel digunakan untuk menjabarkan mengenai variabel 

yang diteliti, indikator dan skala pengukuran yang akan dipahami dalam 

operasionalisasi variabel penelitian. 

Seluruh variabel penelitian nantinya akan menggunakan Likert Scale 

dalam proses pengumpulan datanya. Likert Scale pada penelitian ini akan 

menggunakan  skor  1 s/d 6  seperti pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3. 1 Kategori dan Skoring 

 

Pernyataan Disingkat Skor 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Tidak Setuju TS 2 

Agak Tidak Setuju ATS 3 

Agak Setuju AS 4 

Setuju S 5 

Sangat Setuju SS 6 

 

3.6.1 Variabel Dependen 

Pencegahan fraud merupakan variabel dependen. Adi et al., (2016) 

kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan 

dilakukan oleh orang yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi, dengan 

maksud untuk mendapatkan keuntungan dan dapat menimbulkan kerugikan pihak 

lain. Dimensi yang digunakan untuk mengukur pencegahan fraud dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 
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Tabel 3. 2 Item Pernyataan Pencegahan Fraud 

 

Variabel Item pernyataan Referensi 

Pencegahan 

Fraud 

(PF) 

Menolak penggunaan dokumen fotokopian 

(Albrecht dan 

Albrecht, 2009) 

Terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab 
yang jelas 

Menghindari praktik-praktik yang tidak 

lazim/mencurigakan 

Ada larangan gaya hidup mewah 

Ada rasa bersalah dan ketakutan 

Menyediakan sarana pengaduan 

 

3.6.2  Variabel Independen 

1. E-procurement   

Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa E-procurement  merujuk pada 

penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, 

meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. 

Dimensi yang digunakan untuk mengukur E-procurement  dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 

Tabel 3. 3 Item Pernyataan E-procurement 

 

Variabel Item pernyataan Referensi 

E-

procurement 

(EE)   

Implementasi E-procurement dapat mengurangi 

biaya 

Nugroho dkk 
(2015) 

Implementasi E-procurement menyebabkan 

perubahan perilaku 

Implementasi E-procurement terjadi pergeseran 

hubungan, peningkatan pertukaran informasi antara 

panitia pengadaan dengan calon penyedia 

Implementasi E-procurement memudahkan dalam 
perencanaan dan pengendalian 

Implementasi E-procurement dapat meningkatkan 

produktifitas dan mengurangi biaya 
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2. Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian internal menurut Hermiyetti (2010) adalah suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang 

efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku. Dimensi yang digunakan untuk mengukur 

pengendalian internal dapat dilihat pada Tabel 3.4 

 

Tabel 3. 4 Item Pernyataan Sistem Pengendalian Internal 
 

Variabel Item pernyataan Referensi 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

(SPI) 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk 

semua komponen pengendalian 

COSO 

(2013) 

Membentuk suatu dasar untuk 

menentukan bagaimana risiko harus dikelola 

Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin 

bahwa arahan manajemen dilaksanakan 

Penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu 

dan pengambilan tindakan perbaikan 

Model penyampaian informasi kepada semua yang 

bertanggungjawab 

 

3. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki oleh 

anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain (Robbins dan Judge, 

2013). Dimensi yang digunakan untuk mengukur budaya organisasi dapat 

dilihat pada Tabel 3.5 
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Tabel 3. 5 Item Pernyataan Budaya Organisasi 

 

Variabel Item pernyataan Referensi 

Budaya 

Organisasi 

(BO) 

Anggota organisasi didorong untuk lebih inovatif dan 

mampu mengambil risiko. 

Robbins 

dan Judge 

(2013) 

Anggota organisasi diharapkan menunjukkan presisi, 

analisis, dan perhatian terhadap detail. 

Organisasi berfokus pada hasil atau hasil daripada pada 

teknik 

Keputusan manajemen mempertimbangkan dampaknya 

terhadap orang-orang dalam organisasi 

Kegiatan kerja diatur sekitar tim bukan individu. 

Anggota organisasi agresif dan kompetitif bukan santai 

Kegiatan organisasi menekankan mempertahankan status 

quo berbeda dengan pertumbuhan. 

 

4. Etika 

Etika menurut Rahmaniyah (2010) merupakan perbuatan atau tingkah laku 

manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk 

dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna 

akal pikiran. Dimensi yang digunakan untuk mengukur etika pegawai dapat 

dilihat pada Tabel 3.6 

 

Tabel 3. 6 Item Pernyataan Etika Pegawai 
 

Variabel Item pernyataan Referensi 

Etika 

Pegawai 

(EP) 

Melaksanakan tugas dengan tertib 

PP Nomor 54 

Tahun 2010 

Melaksanakan tugas secara profesional 

Pegawai tidak saling mempengaruhi baik langsung 

maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya 

persaingan tidak sehat 

Pegawai menerima dan bertanggungjawab atas segala 
keputusan yang ditetapkan 

Pegawai dituntut untuk menghindari dan mencegah 

terjadinya pertentangan kepentingan para pihak 
yangterkait 

Pegawai tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak 

menjanjikan untuk memberi atau menerima imbalan 

Pegawai menjaga kerahasiaan dan mencegah 
penyalahgunaan data dan informasi elektronik 
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5. Relegiusitas 

Purnamasari dan Amaliah (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah 

bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan 

mengintegrasikan norma-norma agama ke dalam diri mereka dan menjadi 

kepribadian mereka. Dimensi yang digunakan untuk mengukur relegiusitas 

dapat dilihat pada Tabel 3.7 

 

Tabel 3. 7 Item Pernyataan Relegiusitas 
 

Variabel Item pernyataan Referensi 

Relegiusitas 

(RG) 

Tingkat kepercayaan individu terhadap nilai-nilai 

agama 

(Robbins et 
al., 1994) 

Tingkat kepatuhan individu dalam melakukan ritual 
kegiatan seperti yang diperintahkan 

Tingkat perasaan dan pengalaman religius individu 

Tingkat pengetahuan dan pemahaman individu nilai 
agama mereka 

Tingkat perilaku individu yang dimotivasi oleh mereka 

agama 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan analisis Structural 

Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) 

sebagai alat analisis. PLS merupakan salah satu metode untuk melaksanakan 

model Structural Equation Modelling (SEM). Untuk tujuan penelitian ini 

metode ini dirasa lebih baik dibandingkan software SEM yang lain, misalnya 

AMOS dan LISREL. Model PLS ini digunakan pada saat dasar teori 

perancangan model lemah dan indikator pengukuran tidak memenuhi model 

pengukuran yang ideal. PLS dapat digunakan dengan jumlah sampel yang tidak 

besar dan dapat diterapkan pada semua skala data (Ghozali dan Latan, 2012). 
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3.7.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu data peneltiian dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis 

deskriptif pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan data 

setiap variabel seperti rata-rata (mean), nilai tengah (median) dan nilai yang 

sering muncul (modus) perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-

rata dan standar deviasi serta penyajian data melalui tabel frekuensi dan grafik 

histogram.  

 

3.7.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitaif menurut Arikunto (2013) adalah analisis yang 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Penulis bermaksud untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dengan variabel 

dependen. Analisis kuatitatif pada penelitian ini akan menggunakan analisis 

SEM-PLS. 

 

3.8 Pengujian Kualitas Data 

2.8.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

1. Uji Validitas 

Evaluasi pengukuran outer model PLS adalah untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas indikator–indikator yang mengukur variabel laten. 
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Kriteria uji validitas pada sebuah penelitian mengacu pada besaran outer 

loading setiap indikator terhadap variabel latennya.  Convergent validity dari 

model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan 

korelasi antara item score/componentscore dengan construct score yang 

dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih 

dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk 

penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 

sampai 0,60 dianggap cukup (Ghozali dan Latan, 2012). Discriminant validity 

dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross 

loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item 

pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan 

menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih 

baik daripada ukuran blok lainnya.  

 

2. Uji Relibilitas 

Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan 

nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap 

konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang 

baik. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reabilitas component 

score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan 

composite reability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 

(Ghozali dan Latan, 2012). Composite reability yang mengukur suatu konstruk 
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dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan 

Cronbach’s Alpha (Ghozali dan Latan, 2012). 

 

2.8.2 Model Struktural (Inner Model) 

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) 

menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen, Stone-Geisser Q-squaretest untuk predictive relevance dan uji t serta 

signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model 

dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten 

dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai 

R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen 

tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang 

substantif (Ghozali dan Latan, 2012). Di samping melihat nilai R-square, model 

PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square prediktif relevansi untuk model 

konstruktif (Ghozali dan Latan, 2012). 

 

1. Uji R-Square 

Uji Uji R-Square merupakan uji yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi tentang seberapa besar kontribusi variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2007). Besar kecilnya kontribusi yang 

diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari 

koefisien determinasi R-Square. Nilai R-Square yang mendekati satu 
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menunjukkan semakin besar kontribusi atau pengaruh yang diberikan oleh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

2. Uji t-statistik 

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Ghozali dan Latan, (2012) menjelasakan 

jika nilai t statistik lebih dari 1,96 (two-tiled) maka hipotesis dapat diterima atau 

hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

 

3. Path coefficient 

Path coefficient  merupakan model analisis jalur yang secara sistematis 

membandingkan antar jalur yang bisa mempengaruhi baik secara langsung 

ataupun tidak langsung (Ghozali, 2007). Dengan analisis jalur ini maka dapat 

ditemukan suatu jalur dalam penelitian bahwa antar variabel dapat saling 

mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

 

 

 

 

 

 

 




