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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi empiris. Objek adalah auditor pada Badan 

Pengawas Internal Pemerintah dan staff yang membantu pekerjaan auditor yang 

terdaftar dan bekerja di Inspektorat Provinsi Riau. 

3.2. Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi 

Pengertian Populasi adalah wilayah generilasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 72).  

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor, badan pengawas internal 

pemerintah,  dan staff yang membantu pekerjaan auditor yang terdaftar dan bekerja 

pada Inspektorat provinsi. Ada pun jumlah populasi adalah 64 populasi, yang 

berprofesi sebagai auditor pertama3 orang, auditor muda1 orang, calon auditor 11 

orang, auditor ahli madya 1 orang, badan pengawas internal pemerintah 35 orang dan 

staff/pembina inspektorsat 13 orang. 

3.2.2 Sampel 

Pengertian Sampel menurut Rambat dan Ridho (2013) adalah sebagian dari 

populasi yang diteliti/diobservasi dan dianggap dapat menggambarkan keadaan atau 

ciri populasi. Sampel dipilih dari sebuah populasi yang didefinisikan sebagai 
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keseluruhan unit-unit atau elemen-elemen yang akan diteliti. Metode pemilihan 

sampel yang digunakan adalah metode sensus yaitu metode yang menggunakan 

semua sampel sebagai sumber data. Alasan penggunaan metode ini adalah karena 

keterbatasan jumlah auditor, pengawas dan staff pembantu pekerjaan auditor yang 

dapat ditemui untuk dijadikan responden. Dalam penelitian ini, sampel yang diteliti 

adalah berjumlah 64 responden. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk memperoleh informasi 

yang digunakan sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti meliputi: 

3.3.1 Riset Lapangan 

Penelitian ini dilakukan melalui: 

a. Wawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu secara tertulis maupun lisan mengenai masalah-masalah yang akan diteliti 

kepada karyawan perusahaan. 

b. Kuesioner, teknik yang menggunakan angket (kuesioner) adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, 

dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. 

Kuesioner yang disebarkan sudah disusun secara terstruktur sesuai dengan objek 

penelitian yang akan diteliti. Penyebaran kuesioner juga disertakan dengan surat 

permohonan ijin dan penjelasan mengenai tujuan dilakukannya penelitian 
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tersebut. Selain itu dalam kuesioner juga disertakan petunjuk pengisian yang jelas 

untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban yang benar. 

3.3.2 Sumber Data  

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat 

dimana penelitian dilakukan secara langsung (Indriantoro & Bambang Supomo, 

2002:65). Data primer dalam penelitain ini diperoleh melalui kuesioner yang 

dibagikan kepada responden. 

b. Data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara Indrianti & Bambang Supomo (2002:65). Sebagai suatu 

penelitain empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku 

paket, artikel, jurnal, dan penelitain-penelitian terdahulu. 

3.4.  Teknik Pengembangan Instrumen 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner 

berisi daftar pernyataan mengenai variabel independen (Struktur Audit, Konflik 

Peran, Ketidakjelasan Peran dan Tekanan Anggaran Waktu),  variabel dependen 

(Kinerja Auditor). Pada penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyataan 

responden adalah menggunakan skala Likert.  

Menurut Rambat dan Ridho (2013:32) digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tenteng fenomena sosial. 

Jawaban atas penilaian skala likert dimulai dari yang paling tinggi nilainya hingga ke 
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paling rendah atau sebaliknya dari yang nilainya rendah hingga ke nilai yang paling 

tinggi dan biasanya menggunakan jenjang 3,5,7 dan 9. 

Skala Likert yang digunakan adalah rentang nilai 1 sampai dengan 5 dengan 

skor sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Skor Instrumen Penelitian Jawaban atas Pernyataan Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

3.5. Operasional Variabel 

Menurut Indriantoro & Bambang Supomo (2002:63), Variabel adalah 

konstruksi yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran 

yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. 

Penelitian ini menggunakan 4 variabel  yaitu Struktur Audit (X1), Konflik 

Peran (X2), Ketidakjelasan Peran (X3), dan Tekanan Anggaran Waktu (X4) yang 

merupakan faktor-faktor dari Kinerja Auditor pada Inspektorat Provinsi Riau dan satu 

variabel dependen yaitu Kinerja Auditor (Y). 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala Likert. 

Keseluruhan uraian mengenai definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Sumber Skala 

Independen   

Struktur Struktur audit adalah 1)Validity Laporan 1). Zaenal Likert 
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Audit sebuah pendekatan 

sistematis terhadap auditing 

yang dikarakteristikkan 

oleh langkah-langkah 

penentuan audit, prosedur 

rangkaian logis, keputusan, 

dokumentasi dan 

menggunakan sekumpulan 

alat-alat dan kebijakan 

audit yang komprehensif 

dan terintegrasi untuk 

membantu auditor 

melakukan audit (Bowrin, 

1998; 28) 

2)Prosedural,  

3) Fasilitas. 

Fanani, Dkk. 

(2008) 

2).ElizabethHa

nna & Friska 

Firnanti, 

(2013) 

Konflik 

Peran 

Davis dan Newstrom, 1985 

dan telah diterjemahkan 

dalam Bahasa Indonesia 

oleh ahli bahasa Agus 

Dharma, S.H., Med, (Hal: 

53), menyebutkan Konflik 

Peran merupakan hal yang 

paling sulit bagi para 

pegawai yang memiliki 

banyak hubungan kerja di 

luar organisasi, yaitu yang 

memiliki peran sebagai 

penghubung (boundry 

roles). 

1)Peraturan/kebija

kan 

2) Menerima 

penugasan dari 

dua atau lebih 

dari rekan yang 

bertentangan 

3) Penugasan yang 

tidak tepat,  

4) Bekerja dengan 

dua tim dengan 

cara kerja yang 

berbeda,  

5)Tidakadanya 

dukungan dari 

rekan kerja 

dalam 

melakukan 

penugasan 

6)Tidak 

mendapatkan 

sumberdaya 

yang cukup. 

1).Nurul 

Azizah, 

(2015) 

Likert 

Ketidakjelasa

n Peran 

Ketidakjelasan Peran 

adalah kurangnya 

pemahaman atas hak-hak 

istimewa dan kewajiban 

yang dimiliki oleh 

1)Pemberian 

informasi,  

2)wewenang 

auditor,  

3)pembagian 

Nurul Azizah 

(2015) 

Likert 
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seseorang untuk melakukan 

pekerjaan (Gibson, et al, 

1997;  26). 

waktu,  

4) deskripsi tugas,  

5) hak istimewa,  

6)kewajiban 

auditor  

Tekanan 

Anggaran 

Waktu 

Menurut Ahituv dan 

Igbaria (1998; 13) dalam 

Tielman (2012), dengan 

adanya tekanan anggaran 

waktu dapat mempengaruhi 

kinerja seseorang. Auditor 

sering kali bekerja dalam 

keterbatasan waktu, 

sehingga dapat 

memengaruhi kinerjanya 

untuk memperoleh hasil 

audit yang berkualitas. 

1) Ketepatan 

waktu, 

2) Pemenuhan 

target, 

3) Dengan waktu 

yang 

ditentukan, 

4) Kelonggaran 

waktu audit 

5) Beban yang 

ditanggung 

dengan 

keterbatasan 

waktu 

Nurul Azizah 

(2015) 

Likert 

Dependen   

Kinerja 

Auditor 

Kinerja Auditor adalah 

tindakan atau pelaksanaan 

tugas pemeriksaan yang 

telah disesuaikan dalam 

kurun waktu tertentu 

(Mulyadi, 2002:11). 

1) Kualitas hasil 

kerja, 

2) Kuantitas hsil 

kerja 

3) Efektivitas 

dan efisiensi 

kerja 

1).Trisnanings

ih (2007) 

dalam 

Nurul 

Azizah 

(2015) 

2).Elizabeth 

Hanna& 

Friska 

Firnanti 

(2013) 

Likert 

Sumber : penulis penelitian (2016) 

3.6. Analisis Data 

3.6.1 Kualitas Data 

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang 

dipakai. Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data guna menghasilkan data yang berkualitas. 
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3.6.1.1 Uji Validitas 

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran akurat dan kuat. 

Suatu instrumen pengukur dikatakan mempunyai validitas data yang tinggi apabila 

instrumen tersebut dapat mengukur konstruk yang sesuai dengan yang diharapkan 

peneliti (Sugiyono, 2005). 

Uji Validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan 

total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai 

kritis pada taraf singnifikan 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur 

tujuannya dengan nyata dan benar.  

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas: (1). Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 

sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid), (2). Jika r hitung ≤ r tabel (uji 2 sisi 

dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 

3.6.1.2 Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsisten suatu alat 

pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Untuk uji realibilitas digunakan 

Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliable) 

bila memiliki alpha sebesar 0,6 atau lebih (Ghozali 2013; 47). 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier 

berganda, terlebih dahulu akan diuji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

multikolinieritas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali 2013;160) metode yang paling handal untuk mendeteksi 

normalitas data adalah dengan menggunakan Normal Probability Plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dan ditribusi normal. Uji normalitas pada model 

regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi 

terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

nilai residual yang berdistribusi secara normal. Pada pengujian ini menggunakan dua 

cara yang sering digunakan dalam menguji normalitas residual, yaitu dengan 

menggunakan analisis grafik ( normal P-P plot) regresi dan  uji one Sample 

Kolmogorov-Smirnov.  

Analisis grafik normal P-P plot yaitu dengan melihat penyebaran data pada 

sumber diagonal pada grafik Normal p-p plot of regression standardized residual. 

Sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan 

mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Dan untuk uji one 

Sample Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) yaitu dengan melihat nilai signifikansi 

residual. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residual terdistribusi secara 

normal (Priyatno, 2013). 
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3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas ( Priyatno, 2013). 

Dalam penelitian ini, untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

digunakan metode pengujian Glejser Test, yaitu dengan cara meregresikan nilai 

absolute residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan residual > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2013: 139). 

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji ini dimaksud untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel bebas yang 

satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini, uji Multikolineartitas dilakukan 

dengan dua cara yaitu dengan melalui nilai VIF (variance inflation factors) dan nilai 

tolerance. Jika nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,10 maka tidak terjadi 

gejala Multikolineartitas (Ghozali 2013;105). 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Auditor sebagai 

variabel dependen (variabel terikat) yang dipengaruhi oleh variabel independen 

(variabel bebas) yaitu Struktur Audit, Konflik Peran,Ketidakjelasan Peran 

danTekanan Anggaran Waktu. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat 

diuji dengan menggunakan regresi linier berganda yang dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 +e 

Keterangan: 

Y  = Kinerja Auditor 

a  = Konstanta 

b(1,2,3,4)  = Koefesien regresi 

X1  = Struktur Audit   

X2  = Konflik Peran 

X3  = Ketidakjelasan Peran 

X4  =Tekanan Anggaran Waktu 

e  = Error 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

Untuk mempeloreh simpulan dari analisis ini, maka terlebih dahulu dilakukan 

pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara menyeluruh (simultan) yang 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2005:56) uji-t digunakan untuk menentukan apakah dua 

sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji ini 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen, uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan signifikan 

thitung dengan ketentuan: 

- Jika nilai Thitung > Ttabel, maka Hipotesis diterima karena terdapat pengaruh 

yang besar. 

- Jika nilai Thitung< Ttabel maka Hipotesis ditolak karena tidak terdapat pengaruh 

yang besar. 
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3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai Fhitung dan Ftabel. Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dan Ftabel, apabila: 

- Jika Fhitung > Ftabel, maka Hipotesis diterima karena terdapat pengaruh yang 

besar. 

- Jika Fhitung< Ftabel maka Hipotesis ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang 

besar. 

3.6.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai 

variabel dependen. 

Begitu juga untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi parsial yang paling besar 

adalah independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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