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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain  Penelitian 

Menurut metodenya, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah 

penelitian survei (survey research) yang berupa penelitian penjelasan dan 

pengujian hipotesa (explanatory). Dalam survei, informasi diperoleh 

dengan menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan dari 

responden atau populasi yang akan menjadi sampel penelitian. 

Berdasarkan tingkat ekplanasi dan kedudukan variabel -variabelnya, 

penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian komparatif. Penelitian 

komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan . Yang 

dibandingkan dalam penelitian ini adalah persepsi antara pegawai bisnis 

dengan pegawai remedial tentang peran auditor internal sebagai pengawas, 

konsultan dan katalisator dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah karyawan Bank PD.BPR 

Sarimadu Bangkinang, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah persepsi karyawan terhadap peran auditor internal sebagai 

pengawas, konsultan dan katalisator dalam pencapaian tujuan perusahaan 
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3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Sugiyono (2009:117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang 

Tabel 3.1  

Daftar karyawan 

Nama Bagian Lk Pr Jumlah 

A. Bagian bisnis 24 16 40 

1. Kabag bisnis 1 0 1 

2. Seksi funding 2 1 3 

3. Seksi lending 16 3 19 

4. Seksi operasional 5 1 6 

5. Seksi adm kredit 0 3 3 

6. Seksi kas dan pelayanan nasabah 0 4 4 

7. Kantor kas 0 4 4 

B. Bagian remedial 13 2 15 

C. Bagian perencanaan 1 1 2 

D. Bagian umum 9 3 12 

1. Kabag umum 1 0 1 

2. Seksi personalia & RT 5 2 7 

3. Seksi pembukuan & pelaporan 0 1 1 

4. Seksi TSI 3 0 3 

E. Bagian pengawasan internal 3 1 4 

F. Pimpinan cabang 4 0 4 

Sumber : Bank PD BPR Sarimadu Bangkinang 

3.3.2 Sampel 

Sugiyono (2009:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling 
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dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria 

tertentu. Pengambilan sampel menggunakan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu, tidak seluruh karyawan di Bank PD BPR Sarimadu Bangkinang 

yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini,  melainkan beberapa 

karyawan yang telah memenuhi kriteria. Kriteria yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu 

karyawan dibagian Bisnis dengan karyawan dibagian Remedial. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel karyawan bagian 

bisnis dan bagian remedial karena auditor internal lebih intens dalam 

melakukan pemeriksaan di bagian tersebut,  hal ini dibuktikan bahwa 

kegiatan usaha atau produk bank seperti tabungan, kredit, investasi, 

deposito berada pada operasional bank yang termasuk dari bagian bisnis 

sementara bagian remedial yaitu tentang analisis kredit, jadi setiap 

melakukan transaksi kredit maka auditor internal harus memeriksa 

terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan analisis. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data 

yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 

karyawan dan karyawati Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang 

 

 



40 
 

3.4.2 Sumber Data 

Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh karyawan yang bekerja di 

Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang. Adapun jenis-jenis dari sumber 

data, yaitu : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau 

tempat di mana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian 

ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.  

b. Data sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris 

maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, 

buku, dan penelitian-penelitian terdahulu.  

3.4.3 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan 

menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dan dilakukan dengan 

beberapa cara sebagai berikut : 

1. Studi lapangan (Field Research) 

a. Kuisioner  

Yaitu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut 
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2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penulis dalam 

mengakumulasikan dan menganalisa data berdasarkan teori-teori 

yang penulis dapat dibangku-bangku kuliah beserta literatur-

literatur lainnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan objek 

yang diteliti. 

3.5 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2012; 38) Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai/sifat 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu 

antara yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari 

informasinya serta ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu auditor internal dalam 

perusahaan sebagai Pengawas ( X1 ), Konsultan (X2), Katalisator (X3). 

Variabelnya sebagai berikut: 

a. Peran Audit Internal sebagai Pengawas 

Peran pengawas bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan 

terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. 

Audit yang dilakukan adalah complience audit dan apabila terdapat 

penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian 

manajemen (Simbolon;2010) 

Pengawas adalah peran tertua dari auditor internal yang 

mencangkup pekerjaan menginpeksi, observasi, menghitung, cek dan 
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ricek. Adapun tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, 

peraturan dan kebijakan organisasi. Proses audit yang dilakukan adalah 

audit kepatuhan. Fokus pemeriksaannya adalah adanya variasi atau 

penyimpangan dalam sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan 

mengidentifikasi penyimpangan sehingga dapat dilakukan koreksi 

terhadap sistem pengendalian internal. Oleh karena sifat pekerjaannya. 

Peran pengawas biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang 

mempunyai dampak jangka pendek (Tugiman; 2006) 

b. Peran Audit Internal sebagai Konsultan 

Tugiman (2009), melalui peran ini, manajemen akan melihat 

bahwa selain sebagai pengawas, auditor internal dapat memberikan 

manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi 

yang dapat membantu tugas para menejer.  

Peran konsultan yang dijalankan auditor internal diharapkan dapat 

membantu satuan kerja operasional dalam mengelola resiko dengan 

mengidentifikasi masalah dan memberikan saran untuk tindakan 

perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi. 

Audit yang dilakukan yaitu audit operasional dengan memberikan 

keyakinan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya 

organisasi yang ada secara efektif, efisiensi dan ekonomis. 

Rekomendasi yang diberikan auditor internal biasanya bersifat jangkah 

menengah. Peran sebagai konsultan mengharuskan dan membawa 

auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan yang 



43 
 

dimilikinya baik terkait dengan profesi auditor maupun aspek bisnis, 

sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah 

(Supriyanto Ilyas dan Maulana,2007; 5) 

c. Peran Audit Internal sebagai Katalisator 

Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa 

kepada manajemen melalui saran-saran konstruktif dan dapat 

diaplikasikan bagikemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam 

operasional perusahaan (Tugiman: 2006) 

Peran katalisator berkaitan dengan qualityassurance, sehingga 

auditor internal diharapkan dapat membimbing manajemen dalam 

mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. 

Quality assurance bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses bisnis 

yang dijalankan telah menghasilkan produk/jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. Peran katalisator, auditor internal bertindak 

sebagai fasilitator dengan  agent of change. Pengaruh yang paling kuat 

dari peran katalisator bersifat jangka panjang, terutama berkaitan 

dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan 

dan pemegang saham (Simbolon; 2010) 

3.6 Teknik Pengukuran Data 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

(Budi, 2015; 57). 
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Pemberian skor jawaban pada kuesioner digunakan skala likert 1-5; 

Tabel 3.2 

Skor Jawaban Kuesioner 

Jawaban Skor Penilaian 

Sangat Setuju 5 

 Setuju 4 

Cukup Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 (Budi, 2015; 57) 

 

3.7  Pengujian instrumen penelitian 

3.7.1  Uji Statistik Deskriftif 

 Statistik deskriftif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

yang dilihat dari kriteria nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness ( Imam 

Ghozali, 2005). 

 

3.7.2  Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2012; 172) pengertian dari valid itu 

sendiri adalah “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Validitas instrumen 

ditentukan dengan mengorelasikan antara skor yang diperoleh setiap 

butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Skor total adalah 

jumlah dari semua skor pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap 

butir pernyataan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada 



45 
 

tingkat alpha 5% atau α = 5% maka dapat dikatakan bahwa alat 

pengukur itu valid. Jika nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r 

tabel maka  data dinyatakan valid dan memenuhi pengujian 

berikutnya. 

2. Uji Realibilitas  

Menurut Anwar Sanusi (2011; 81) perhitungan realibilitas 

dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah 

valid. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung 

reliabilitas instrumen yang sering digunakan untuk mengetahui 

reliabilitas kuisioner penulis menggunakan program software SPSS 

21.0 for windows menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan 

nilai ketentuan Alpha >0,60 maka dinyatakan reliabel. 

 

3.7.3 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

didapatkan terdistribusi normal atau tidak. Tujuan dari pengujian 

normalitas ini sebagai patokan dalam menentukan alat uji untuk 

menarik keimpulan, jika  data terdistribusi normal maka selanjutnya 

akan diuji menggunakan statistik parametik, sedangkan jika data 

tidak normal maka selanjutnya akan dilakukan uji dengan alat 

statistik non parametrik. Uji normalitas yang digunakan yaitu 

Kolmogorov-Smirnov yang dibantu oleh SPSS 21.0 for windows  
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menjelaskan penentuan data terdistribusi normal atau tidak adalah 

sebagai berikut: 

a. jika hasil  signifikansi (Sig.) < α (0,05) maka distribusi data tidak 

normal 

b. jika  hasil signifikansi (Sig.) > α (0,05) maka distribusi data 

normal 

3.7.4 Teknik Analisis Data 

 

Pada penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan teknik statistik non 

parametrik. Hal ini bisa dilihat pada alat analisis yang digunakan, pada 

penelitianpenelitian terdahulu menggunakan skala semantic different ial yang 

dipadukan dengan skala likert 5 poin yang mengahasilkan data ordinal dan 

menggunakan alat analisis Mann-Whitney U Test. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik statistik parametrik uji T Independen dengan 

menggunakan skala likert 5 poin untuk mengetahui tingkat setuju dan tidak 

setuju masing-masing responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Menurut Sugiyono (2005), Sekarang (2003) menyatakan bahwa data 

penelitian yang dihasilkan oleh skala semantic diferential dan skala liker t 5 

poin adalah interval. Oleh karena data yang dihasilkan dalam penelitian 

adalah data interval, maka alat uji yang cocok dalam penelitian ini adalah uji 

T Independen. Menurut Imam Ghozali dan Setiawan (2006), alasan 

perubahan teknik statistik non-parametrik menjadi parametrik adalah teknik 

parametrik lebih powerfull, lebih sensitif, memberikan penafsiran yang lebih 
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jelas, dan memberikan informasi yang lebih baik mengenai sifat data yang 

dianalisis dibandingkan teknik non-parametrik. Dalam penelitian ini analisis 

data menggunakan Independent Sample T Tes . Uji beda T Tes Independen 

bertujuan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan 

memiliki rata-rata yang berbeda dan membandingkan rata -rata dua kelompok 

yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Apakah kedua kelompok 

tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. 

Uji beda T Tes Independen dilakukan dengan cara membandingkan 

perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata -

rata dua sampel atau secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut : 

t =     Standar error perbedaan rata-rata kedua sampel 

       Rata-rata sampel pertama - rata-rata sampel kedua 

Langkah awal pengujian adalah melakukan uji dengan melihat pada 

kesamaan atau perbedaan nilai rata-rata jawaban responden. Setelah itu 

melihat pada kesamaan atau perbedaan nilai varian dan mean masing -masing 

responden. Untuk menerima atau menolak hipotesis, mengacu pada kriteria : 

1. Jika probabilitas > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak, atau artinya 

kelompok memiliki varian yang sama. 

2. Jika probabilitas < 0,05, maka Ho d itolak, atau artinya kelompok 

memiliki varian yang berbeda. 

Setelah mengetahui ada atau tidaknya perbedaan nilai mean, ada dua 

tahapan analisis yang harus dilakukan berikutnya. Pertama, harus menguji 

asumsi apakah varian populasi kedua sampel tersebut sama (equal variances 
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assumed) ataukah berbeda (equal variances not assumed) dengan melihat 

nilai Levene test. Setelah diketahui apakah varian sama atau tidak, langkah 

kedua adalah melihat nilai t-tes untuk menentukan apakah terdapat perbedaan  

nilai rata -rata secara signifikan. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini, 

dapat diliha t pada rumus dibawah ini : 

Ha1 = Ha2 = Ha3 : µ 1 # µ 2 

yang mana : 

µ =  rata-rata persepsi karyawan bagian bisnis tidak sama dengan persepsi 

karyawan bagian remedial tentang peran auditor internal sebagai 

pengawas, konsultan dan katalisator 

 

 


