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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 
4.1 Jenis Penelitian 

4.1.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara untuk menyelidiki keadaan dari, alasan 

untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan Khusus. Keadaan tersebut bisa 

dikontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan observasi tanpa di 

kontrol (Nazir, 2012 : 24). 

Untuk penelitian ini analisis deskriptif – verifikatif digunakan untuk 

menguji apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pelaksanaan 

pencegahan kecuranga (fraud), serta melakukan pengujian hipotesis apakah 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak.  

Pengertian Deskriptif menurut Sugiyono (2014:8) adalah :  

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.” 

 

Serta pengertian verifikatif menurut Sugiyono (2014:8) adalah : 

“Sebagai berikut  metode verifikatif diartikan sebagai penelitian yang 

dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang ditetapkan.” 

4.1.2 Unit Analisis 

Yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan 

tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek atau sasaran penelitian (sasaran yang 

dijadikan analisis atau fokus yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang disebarkan kepada beberapa karyawan pada PT. Biofarma 

(Persero) JL. Pasteur No.28  Kota Bandung. ). 

4.1.3 Populasi Penelitian 

Menurut Sekaran & Bougie (2017:53) menyebutkan bahwa pengertian populasi 

adalah sebagai berikut :  
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“Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik dimana 

peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel).” 

 

Pengambilan populasi didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Berstatus sebagai karyawan tetap. 

2. Sudah bekerja minimal 5 tahun. 

3. Jenjang pendidikan terakhir minimal D3 

4. Minimal menjabat sebagai staff. 

5. Berhubungan dengan variabel penelitian terkait yaitu pengendalian 

internal serta divisi yang dinilai rawan terjadi tindakan kecurangan 

yaitu Divisi Akuntansi Keuangan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada Divisi Akuntansi 

Keuangan dan Divisi Satuan Pengendalian Internal yang ada pada kantor PT. 

Biofarma (Persero) JL. Pasteur No. 28  Kota Bandung yang berjumlah 45 

karyawan sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Poulasi Penelitian 

Divisi Jumlah Karyawan 

Satuan Pengawas Internal 20 

Akuntansi Keuangan 25 

Jumlah 45 

 

4.1.4 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:81) menyebutkan bahwa pengertian sampel adalah 

sebagai berikut: 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.” 

Teknik sampling yang digunakan di penelitian ini adalah Teknik sampling 

jenuh, yaitu penentuan sampel ditentukan saat semua anggota populasi dijadikan 

sampel (Sugiyono:2013). 

Dalam penelitian ini, semua populasi dijadikan sebagai sampel karena 

jumlah populasi yang relatif kecil, yaitu kurang dari 50 orang. Oleh karena itu, 

teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. 

Metode sampling jenuh (sensus) adalah teknik penentuan sampel apabila semua 
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anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Sampel dalam 

penelitian ini sama banyaknya seperti populasi yaitu sebanyak 45 orang yaitu 

pegawai dari seluruh divisi yang terkait dengan variabel yang diteliti di PT. 

Biofarma (Persero) Kota Bandung. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti memperoleh materi atau data yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian ini dan melakukan 

penelitian pada PT. Biofarma (Persero) JL. Pasteur No. 28  Kota Bandung. Waktu 

yang digunakan untuk penelitian ini dimulai sejak bulan Juli 2019 sampai dengan 

selesai. 

4.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah 

data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dihitung, data 

diperoleh dari perhitungan hasil penebaran kuesioner yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2014:137). 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). (Sugiyono, 2014:131). 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini diperlukan data baik berupa data primer maupun data 

sekunder untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Data yang diperoleh untuk 

kepentingan dalam proses penelitian ini dikelompokkan dalam dua studi, yaitu : 

1. Studi Literatur (library Research): yaitu teknik pengumpulan data dengan 

membaca dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam literatur-
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literatur dan catatan tulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan 

yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut. 

2. Studi lapangan (field Research): yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengadakan kunjungan langsung diperusahaan yang dijadikan 

sebagai objek penelitian, dengan cara : 

a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan langsung 

mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada 

perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti, di 

penelitian ini peneliti mewawancarai karyawan pada divisi good 

corporate governance, divisi akuntansi keuangan serta divisi satuan 

pengendalian internal PT. Biofarma (persero). 

b. Penggunaan kuesioner (angket), yaitu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap 

objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan 

dari objekyang sedang diteliti. Daftar pertanyaan ini disebarkan kepada 

karyawan divisi good corporate governance,  divisi akuntansi 

keuangan serta divisi satuan pengendalian internal PT. Biofarma 

(Persero). 

c. Merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti 

baik secara langsung ataupun tidak. Observasi dapat dijadikan data 

pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan untuk 

memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengendalian internal 

dan pencegahan kecurangan (Fraud). 

4.4 Instrumen Penelitian 

Menurut Nuryaman & Christina (2015:52) mendefinisikan operasional 

variabel adalah menggambarkan/mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian 

rupa, sehingga variabel tersebut bersifat: spesifik (berinterpretasi ganda), terukur 

(observable atau measurable). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel bebas (Independen) 

Yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono; 2015). Dengan kata lain 

variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain 

yang tidak bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas yang 

dimaksudkan adalah pengendalian internal (X). 

2. Variabel terikat 

Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2015). Dengan kata lain variabel terikat yaitu 

variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini 

variabel terikat yang dimaksud adalah pencegahan kecurangan (Fraud) 

(Y) 

Untuk dapat memahami konsep dan pengukuran variable-variabel 

dalam penelitian ini, maka akan disajikan operasionalisasi variable yaitu 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Indikator Dimensi Skala 

1 

Pencegahan 

Kecurangan (Fraud) 

(Y) 

 

Mencegah Fraud 

merupakan segala 

upaya untuk menangkal 

pelaku potensial, 

mempersempit ruang 

gerak, dan 

mengidentifikasi 

kegiatan yang beresiko 

tinggi terjadinya Fraud. 

 
 

(Karyono, 2013:47) 

1.Mengurangi “tekanan” 

situasional yang 

menimbulkan 

kecurangan. 

a. Organisasi 

menghindari tekanan 

eksternal yang 

mungkin menggoda 

pegawai untuk 

membuat data yang 

menyesatkan. 
b. Organisasi 

menghilangkan 

hambatan operasional 

yang menahan 

kinerja keuangan 

seperti hambatan 

modal kerja. 
c. Organisasi 

menetapkan prosedur 

akuntansi yang jelas 

dan seragam. 

Ordinal 



33 
 

 
 

d. Organisasi 

menghilangkan 

tekanan keuangan 

dengan penggajian 

yang memadai. 
e. Organisasi 

menciptakan 

lingkungan kerja 

yang baik dengan 

menghargai prestasi 

kerja karyawan. 

2. Mengurangi 

“kesempatan” 

melakukan kecurangan 

a. Organisasi 

meningkatkan 

pengendalian baik 

dalam rancangan 

struktur pengendalian 

maupun dalam 

melaksanakannya. 
b. Perusahaan 

menciptakan catatan 

akuntansi yang akurat 

dan jelas dan 

berfungsi sebagai 

sarana kendali. 
c. Organisasi memantau 

secara hati-hati 

transaksi bisnis dan 

hubungan pribadi 

antara pemasok 

dengan pegawai. 
d. Organisasi 

menetapkan 

pengamanan fisik 

terhadap asset dengan 

inventarisasi fisik 

secara berkala dan 

pengamanan 

lokasi/tempat 

penyimpanan. 
e. Organisasi 

melakukan 

pemisahan fungsi di 

antara pegawai 
sehingga ada 

pemisahan otorisasi 

penyimpanan dan 
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pencatatan. 
f. Organisasi 

memelihara catatan 

personalia yang 

akurat dan lakukan 

pengujian latar 

berlakang pegawai 

baru. 
g. Organisasi 

menetapkan sanksi 

tegas dan tanpa 

pandang bulu 

terhadap pelaku fraud 

(kecurangan). 
h. Organisasi 

menetapkan sistem 

penilaian prestasi 

kerja yang adil. 

3.Mengurangi 

“pembenaran” 

melakukan kecurangan 

dengan memperkuat 

integritas pribadi 

pegawai. 

a. Organisasi membuat 

aturan kode etik 

pegawai dalam 

kebijakan organisasi. 
b. Organisasi 

memberikan panutan 

perilaku jujur dari 

para manajer dan 

berperilaku seperti 

apa yang mereka 

inginkan. 
c. Organisasi membuat 

aturan sanksi tugas 

dan jelas bila ada 

penyimpangan aturan 

bagi pelakunya. 

2 Pengendalian Internal 

(X) 

 

Pengendalian internal 

merupakan sebuah 

proses , yang 

dipengaruhi oleh dewan 

kmisaris, direksi, 

manajemen dan 

personel lainya, yang 

dirancang untuk 

1. Lingkungan 

pengendalian (control 

environment) 

a. Organisasi komitmen 

terhadap integritas dan 

nilai-nilai etika. 

b. Dewan pengawas 

menunjukan 

indepedensinya dari 

manajemen dan 

melaksanakan 

pengawasan atas 

pengembangan kinerja 

pengendalian internal. 

c. Manajemen 

Ordinal 
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memberi jaminan yang 

wajar atas tercapainya 

tujuan organisasi yang 

meliputi tujuan operasi 

yang efektif dan 

efisien, pelaporan yang 

andal, dan ketaatan 

pelaksanaan kegiatan 

organisasi terhadap 

semua kebijakan dan 

regulasi yang berlaku. 

 

(COSO,2013) 

 

menetapkan struktur 

organisasi, garis 

pelaporan, serta 

wewenang dan 

tanggung jawab yang 

tepat dalam rangka 

pencapaian tujuan. 
d. Organisasi 

komitmenmerekrut, 

mengembangkan dan 

mempertahankan 

karyawan yang 

kompeten sesuai 

dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

e. Organisasi 

menetapkan 

akuntabilitas karyawan 

atas pelaksanaan 

pengendalian internal 

dalam rangka 

pencapaian tujuan 

 

2. Penilaian Risiko 

(Risk Assessment) 

 

a. Organisasi 
menetapkan tujuan-

tujuan yang jelas agar 

dapat dilakukan 

identifikasi dan 

penialian risiko yang 

terkait tujuan tersebut. 
b. Organisasi 

mengidentifikasi risiko 

atas pencapai tujuan 

secara menyeluruh dan 

menganalisis risiko 

sebagai landasan 

pengelolaan risiko. 

c. Organisasi 

mempertimbangkan 

potensi kecurangan 

(fraud) dalam 

melakukan penilaian 

risiko atas pencapaian 

tujuan. 

d. Organisasi 

mengidentifikasi dan 

menilai perubahan-
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perubahan yang dapat 

berdampak signifikan 

terhadap sistem 

pengendalian internal. 

3. Aktivitas 

pengendalian 

(control activities) 

 

 

a. Organisasi memilih 

dan mengembangkan 

kegiatan pengendalian 

yang berkontribuasi 

meminimalkan risiko 

atas pencapaian tujuan 

sampai pada level 

yang dapat diterima. 

b. Organisasi memilih 

dan mengembangkan 

kegiatan pengendalian 

umum atas teknologi 

untuk mendukung 

pencapaian tujuan. 

c. Organisasi 

memberlakukan 

kegiatan pengendalian 

melalui kebijakan 

yang menetapkan apa 

yang diharapkan dan 

melalui prosedur yang 

menajabarkan 

kebijakan menjadi 

tindakan. 

4. Informasi dan 

komunikasi 

(information and 

communication) 

a. Organisasi 

memperoleh, 

menghasilkan dan 

menggunakan 

informasi yang relevan 

dan berkualitas untuk 

mendukung fungisnya 

unsur pengendalian 

internal. 

b. Organisasi melakukan 

komunikasi informasi 

secara internal, 

termasuk tujuan dan 

tanggung jawab 

pengendalian internal, 

yang diperlakukan 

untuk mendukung 

berfungsinya 
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pengendalian internal. 

c. Organisasi menjalin 

komunikasi dengan 

pihak-pihak eksternal 

terkait hal-hal yang 

mempengaruhi 

berfungsinya 

komponen 

pengendalian internal 

lainnya. 

5. Pemantauan 

(monitoring ) 

 

 

(COSO framework,2013) 

a. Organisasi memilih, 
mengembangkan dan 

melaksanakan evaluasi 

terus menerus dan 

secara terpisah untuk 

memastikan bahwa 

unsur-unsur 

pengendalian internal 

benar-benar ada dan 

befungsi. 
b. Organisasi 

mengevaluasi dan 

mengkomunikasikan 

kelemahan 

pengendalian internal 

secara tepat waktu 

kepada pihak-pihak 

yang bertanggung 

jawab untuk 

mengambil tindakan 

korektif, termasuk 

manajemen puncak 

dan dewan pengawas, 

sebagaimana 

mestinya. 

 
4.5 Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data 

4.6.1 Teknis Analisis Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. 

4.5.1.1 Analisis Kualitatif 

 Analisis kualitatif adalah dengan cara mendeskripsikan jawaban responden 

ke dalam bentuk tabel yang digunakan untuk mendukung penelitian dan dapat 
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menyatakan kebenaran dan hipotesisnya. Penulis mengumpulkan data dan 

mengolah data yang diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot 

penilaian dari setiap pertanyaan berdasarkan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2015:93) bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.Angket yang 

diambil untuk mengumpulkan data adalah kuesioner tertutup dengan 

menggunakan skala Likert. Jawaban dari responden telah penulis batasi menjadi 5 

alternatif yang mengikuti skala Likert. Alternatif jawabannya disusun dalam satu 

jawaban yang benar. Setiap jawaban diberikan bobot nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Bobot Penilaian Berdasarkan Skala Likert 

Keterangan Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

  

Untuk pengolahan data yang digunakan alat bantu statistik dimana dengan 

alat tersebut dapat memudahkan penafsiran untuk menganalisa apakah ada 

hubungan antara variabel X dan variable Y serta seberapa besar pengaruhnya 

yang akhirnya akan diperoleh suatu pedoman untuk menarik kesimpulan. 

 Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban yang telah di dapatkan dari 

responden, untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut maka dibuat 

menjadi interval, dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval 

sebesar 5. 

 Rumus yang digunakan menurut Riduwan (2013:24-25) adalah sebagai 

berikut: 

P =  
       

                        
 

Keterangan : 

P   = Panjang Interval Kelas 

Rentang (R)   = Data Tertinggi – Data Terendah  
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Jumlah Kelas (K) = 5  

Berdasarkan rumus tersebut, maka Panjang kelas interval adalah : 

P  =  
     

 
=  0,8 

Maka interval dari kriteria penilaian masing-masing variable adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 

Interval Kelas PenilaianPengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan 

(Fraud) 

Interval Kelas 

Alternatif Jawaban 

Pengendalian Internal 
(X)  

Penerapan Good 

Corporate Governance 
(Y) 

1,00 -1,79 Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 

1,80-2,59 Tidak Baik Rendah 

2,60-3,39 Cukup Baik Cukup Tinggi 

3,40-4,19 Baik Tinggi 

4,20-5,00 Sangat Baik Sangat Tiggi 

 

4.5.1.2 Analisis Kuantitatif 

 Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengolah data 

berbentuk numerik dan dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. 

Peneliti menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui jawaban dari 

responden dengan bantuan alat statistik melalui program Software SPSS (Statistics 

Package and Social Sciene) 22 for Windows. 

4.5.2 Pengujian Instrumen  

4.5.2.1  Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat mengukur apa yang ingin diukur (Sugiyono, 2015). Hasil penelitian 

dikatakan valid ila terjadi kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan penelitian yang 

dikatakan tidak valid bila ada ketidaksesuaian antara data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek. 
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 Menurut Sugiyono (2015:267) validitas merupakan derajak ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Langkah dalam menguji validitas dilakukan dengan cara menguji 

jumlah pertanyaan yang ada dalam kuisioner tersebut, apakah valid, berarti 

pernyataan-pernyataan tersebut dapat mengukur konsep. Selanjutnya dalam uji 

validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total. 

Adapun untuk pengujian validitas digunakan dengan melihat korelasi item 

indikator dengan Pearson Product Moment (Sugiyono 2015:356) sebagai berikut 

: 

   
   ∑     ∑  ∑  

√{  ∑    ∑   } {   ∑     ∑    }
 

Keterangan: 

r = Pearson Product Moment 

n = Jumlah responden 

X = Skor salah satu pernyataan 

Y = Total skor pernyataan  

 

Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung dengan r tabel yaitu 

angka kritik tabel korelasi pada derajat kebebasan (dk = n-2) dengan taraf 

signifikan α = 5%. 

Syarat tersebut menurut Sugiyono (2015:173-174) yang harus dipenuhi 

yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Jika rhitung  ≥ r tabel, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid, 

b. Jika r hitung ≤ r tabel , maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak 

valid. 

4.5.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut 

mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya. Jika alat ukur itu mantap 

dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat 

diramalkan. Menurut Ghozali (2013:47) uji reliabilitas sebenernya adalah alat 

untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau 
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konstruk. Sedangkan menurut Nazir (2013) reliabilitas adalah ketepatan atau 

tingkat presisi suatu ukuran atau alat pengukur. Untuk mengetahui kuisioner 

tersebut sudah reliable akan dilakukan pengujian reliabilitas kuisioner dengan 

bantuan komputer program SPSS.Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika 

cronbach’s alpha> 0,06 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha< 0,06. 

Pengujian reliabilitas dapat dihitung menggunakan formula Cronbach’s Alpha 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

     
 

   
    

∑  
 

  
   

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrument 

K = Jumlah instrument pertanyaan 

  
  = Varians total 

∑  
  = Jumlah varians dari setiap instrument 

Sebelumnya dicari jumlah varians dari setiap instrument terlebih dahulu 

dengan cara mencari nilai varians tiap butir, kemudian jumlahkan. Rumus varians 

yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

    
∑   ∑   

 
 

 

Dimana: 

N = Jumlah responden 

X = Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pernyataan) 

4.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analsiis regresi pada dasarnya untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, selain itu juga menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali,2011:96). Analisis 

regresi linear sederhana merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat 

adanya suatu hubungan dan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) dan sekaligus untuk menentukan alat bantu berupa 
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perangkat lunak statistik atau yang dikenal dengan nama SPSS. Metode analisis 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liniear 

sederhana. Adapun persamaan umum regresi linear sederhana tersebut adalah 

sebagai berikut :  

 

 

Keterangan : 

Y = Variabel terikat (Good Corporate Governance) 

X = Variabel bebas (Pengendalian Internal) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

e = Error 

Persamaan tersebut harus diuji terlebih dahulu untuk menunjukan ada atau 

tidaknya pengaruh dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Uji statistik t 

pada dasarnya menunjukan seberapa jauh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali:2016). e   

:error disturbances 

4.5.4 Koefisien Determinasi (R2) 

 
Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar keterikatan atau keeratan variabel, antara variabel independent 

(pengendalian internal dengan variabel dependen (good corporate governance) 

yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Natawira dan Riduwan, 2010:61) 

 

KD = r
2
 x 100% 

Keterangan: 

KD = koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur besarnya  

          kontribusi variabel x terhadap variabel y 

r
2
 = nilai koefisien korelasi berganda 

𝑌  𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑒 
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Nilai koefisien determinasi terletak antara nol dan satu (0 < R
2
<1). Nilai R

2
 

yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan variabel independen sangat terbatas 

dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R
2
 yang mendekati 1 menunjukkan 

semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen (Ghozali, 2013). 

4.5.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.5.1 Uji t (Parsial) 

Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh Model satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

signifikansi level 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan kriteria : 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai 

Model secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai Model yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Kriteria Uji : 

a. Tolak H0 jika t hitung> t tabel, sebaliknya terima Ho jika t hitung< t tabel 

b. Rumus menghitung t tabel : df = n – (k+l), dimana k adalah jumlah 

variabel bebas dan terikat dan n adalah jumlah sampel.  

c. Menentukan t hitung dengan rumus : 

 

Keterangan: 

bi : Koefisien regresi 

Sbi : Standar deviasi koefisien regresi 

Maka pengujian hipotesisnya adalah: 

1) Hipotesis Pertama 
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H0 : r1 = 0,   artinya tidak terdapat pengaruh antara Pengendalian 

Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

H1 : r1 ≠ 0,     artinya terdapat pengaruh antara Pengendalian Internal 

terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan  

a. Ho tidak berhasil ditolak apabila t hitung ≤ t tabel, dengan demikian secara 

individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.  

b. Ho ditolak apabila t hitung > t tabel, dengan demikian secara individu ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti 

4.6 Prosedur Penelitian 

Teknik pengolahan data yang dilakukan berdasarkan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Membuat daftar tabulasi untuk nilai pengendalian internal dan 

Pencegahan Kecurangan (Fraud)  pada PT. Biofarma (Persero). 

2. Melakukan pengujian statistik dan pengujian hipotesis untuk menguji 

data yang siap diolah untuk mendapat kesimpulan dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2016 dan spss 22 for windows. 

3. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh.


