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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Soeyono penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang didasarkan 

atas perhitungan persentase, rata-rata, Ci kuadrat dan perhitungan statistik 

lainnya. Dengan kata lain penelitian kuantitatif melibatkan diri pada 

“perhitungan atau angka” atau “kuantitas” (Soewadji, 2012:50) 

3.2 Lokasi Penelitian 

Di dalam penelitian ini ,yang akan menjadi objek studi penelitian adalah 

Perusahaan Citi Global Group yang berlokasi di kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau. Dimana Sistem Pengendalian Internal yaitu  lingkungan pengendalian, 

penilaian resiko, kegiatan pengendalian, hubungan informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan sebagai variabel Independen, sedangkan 

kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. 

3.3 Populasi dan sampel 

Menurut Sugiono (2002:55) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan kateristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Kasmadi,2014:65). 

Di Citi Global Group semua devisi beserta karyawannya  ditunjuk 

langsung oleh Owner agar bertugas untuk memeriksa dan mengolah laporan 

keuangan di 2 unit bisnis yang bergabung di Citi Global Group, mulai dari 
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transaksi-transaksi pengeluaran, pemasukan beserta transaksi lainnya di PT. 

Asia Citra Industry (PT. Arjuna Perdana Mahkota Plywood) dan PT. Asia 

Land semua transaksi yang terjadi setiap harinya akan dikirim ke Citi 

Global Group untuk di periksa dan diinput kembali serta diolah untuk 

membuat laporan keuangan. Sehingga semua devisi dan karyawan diberi 

tanggung jawab dan dituntut memiliki pengendalian internal yang baik serta 

harus mengerti mengenai masalah keuangan dan laporan keuangan di 2 unit 

bisnis yang tergabung dalam Citi Global Group. 

Dengan demikian peneliti mengambil keseluruhan devisi dan karyawan 

Citi Global Group yang secara keseluruhan memiliki hubungan dan terlibat 

dalam pengolahan laporan keuangan menjadi sampel (sampel total) karena 

seluruh populasi diambil menjadi sampel, maka penelitian ini menggunakan 

metode sensus. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah Kuesioner. Kuesioner 

adalah alat pengumpul data dalam bentuk pertanyaan tertulis baik berupa 

pilihan jawaban maupun pertanyaan essai (Trianto,2015:21) 

Sedangkan menurut Unyoto(2013:23), kuesioner adalah metode 

pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang 

diajukan kepada koresponden untuk dijawab dengan memberikan angket. 

Pada umumnya isi materi kuesioner meliputi identitas responden dan butir-

butir pertanyaan variabel penelitian beserta alternatif jawaban. 



57 

 

Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang akan dibagikan 

kepada seluruh karyawan yang bekerja di Perusahaan Citi Global Group. 

Karyawan yang menjadi sampel akan dikirimi kuesioner yang berisi 

kumpulan pertanyaan tentang pengendalian internal dan kualitas laporan 

keuangan. 

3.4.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data 

primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk 

menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Sunyoto,2015:21).  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) 

(Indriantoro,2002). Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer 

dengan metode survei untuk meminta langsung tanggapan dan opini 

koresponden secara langsung dengan media kuesioner.(Hayyuning Tyas 

Rosdiani:2011) 

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

Operasional penelitian ini berkaitan dengan variabel-variabel yang 

dilibatkan didalam model penelitian, serta indikator-indikator yang 

menyusun variabel tersebut, sehingga kita tidak kehilangan arah dalam 

penelitian (Trianto,2015:19). 

1. Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang dimana keadaannya 

memepengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi 
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variabel independen adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. 

a. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi 

yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-

orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua 

komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin 

dan struktur (AU 319.25 dlm Boynton,2002:379). 

b. Penilaian Resiko adalah Identifikasi, analisis, dan manajemen resiko 

berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara 

wajar sesuai dengan GAAP. (Messier,2014:125) 

c. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat 

untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh 

manajemen. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan 

bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 

mengurangi resiko dalam mencapai suatu entitas (Bastian,2014:260). 

d. Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari 

pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan, 

penilaian resiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan 

oleh manajemen, untuk pedoman operasi, dan menjamin ketaatan 

dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada 

perusahaan. 

e. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur 

pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan terhadap 
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terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekuarangan 

serta meningkatkan efektivitas pengendalian(Bastian,2014:260). 

2. Variabel terikat (Dependen) adalah variabel yang keadaannya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel merupakan tipe variabel yang 

menjelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah kualitas laporan 

keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan ciri khas informasi 

laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai yang memenuhi 

karakteristik kualitatif (Hayyuningtyas Rosdiani:2011). 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel 

 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Instrumen 

Independen    

Lingkungan 

Pengendalian 

 (X1) 

Sumber : 

Hayuning Tyas 

Rosdiani (2011) 

 

Lingkungan pengendalian: 

a. Merealisasikan 

penyatuan semua 

komponen dalam 

perusahaan. 

b. Memberikan 

pengarahan terhadap 

semua karyawan. 

c. Pelaksanaan kebijakan 

perusahaan sudah 

dilaksanakan sesuai 

prosedur. 

Likert Kuesioner 

Penilaian Resiko 

 (X2) 

Sumber : 

Resa Dewitasari 

(2009) 

Penilaian Resiko: 

a. Penyusunan program 

dan anggaran 

perusahaan, melihat 

kondisi perekonomian 

dimasa kini dan masa 

depan. 

Likert Kuesioner 
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b. Kemampuan para 

pegawai diuji agar 

sesuai kriteria 

perusahaan. 

c. Teknologi informasi 

(TI) yang ada di 

perusahaan memadai 

dan dapat membantu 

pekerjaan staf dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

d. Pimpinan perusahaan 

selalu aktif dalam 

mendapatkan data dan 

informasi lengkap yang 

digunakan untuk 

penaksiran resiko yang 

mungkin terjadi. 

e. Perubahan metode 

penilaian persedian 

dalam penyajian 

laporan keuangan, 

sepenuhnya 

diungkapkan pada 

catatan atas laporan 

keuangan. 

Aktivitas 

Pengendalian 

 (X3) 

Sumber : 

Rachmat 

Kasdiarto 

(2015) 

Aktivitas pengendalian: 

a. Pemisahan tugas 

b. Kas disimpan ditempat 

aman. 

c. Membuat laporan 

keuangan tiap tahun. 

Likert Kuesioner 

Informasi dan 

Komunikasi 

 (X4) 

Sumber : 

Rachmat 

Kasdiarto 

(2015) 

Informasi dan Komunikasi 

a. Transaksi 

dikelompokkan dalam 

rekening-rekening. 

b. Aktiva berwujud 

disusutkan sesuai 

metode. 

c. Setip tahun membuat 

laporan keuangan. 

Likert Kuesioner 
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Pemantauan  

 (X5) 

Sumber : 

Anthon (2003) 

Kegiatan pemantauan: 

Tanggung jawab 

manajemen dalam 

mengevaluasi, 

menindaklanjuti, dan 

melaporkan. 

Likert Kuesioner 

Dependen    

Kualitas Laporan 

Keuangan sumber 

(Y) 

sumber: 

Hayuning Tyas 

Rosdiani (2011) 

 Unsur-unsur: 

a. Membuat laporan 

hasil keuangan tiap 

periode 

b. Mengetahui tujuan 

pembuatan laporan 

keuangan bagi 

perusahaan 

c. Pembuatan laporan 

keuangan di 

perusahaan disusun 

sesuai dengan yang 

diterima secara 

umum. 

d. Tiap informasi 

menyangkut 

laporan keuangan 

e. Laporan keuangan 

yang dibuat dapat 

dengan sederhana 

dimengerti oleh 

para pemakainya 

f. Laporan keuangan 

perusahaan 

menjadi acuan 

yang penting yang 

penting dalam 

pengambilan 

keputusan ekonomi 

perusahaan 

maupun pemakai 

lainnya 

g. Dalam pembuatan 

laporan keuangan 

hanya 

Likert Kuesioner 
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dimaksudkan untuk 

orang-orang 

tertentu 

h. Laporan keuangan 

juga dibuat dalam 

periode kuartalan  

i. Laporan keuangan 

yang dibuat 

menyebabkan hal-

hal lain yang lebih 

inovatif mengikuti 

kebutuhan 

pemakaiannya 

 

3.6 Teknik analisis data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer 

statiscal product and service solutions (SPSS) dan alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear sederhana.Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini: 

3.4.1 Uji Kualitas Data 

3.4.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah persoalan yang berhubungan pertanyaan sejauh 

mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu 

alat pengukur dapat dikatakan valid atau sahih atau sah apabila alat ukur 

tersebut telah digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Soewadji,2012:173). 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
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mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut(Sunyoto,2013:85). 

Mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan melakukan 

korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total score konstruk. Dalam 

hal ini mengukur korelasi masing-masing skor butir pertanyaan dengan 

total skor butir prestasi kerja dan produktivitas kerja dengan 

hipotesis(Sunyoto,2013:85): 

Ho = Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk. 

Ha = Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor 

konstruk. 

3.4.1.2 Uji Reabilitas 

Reabilitas atau tingkat ketepatan atau consistency atau  keajegan 

adalah tingkat kemampuan suatu alat atau instrumen penelitian dalam 

mengumpulkan data atau informasi secara tetap atau konsisten atau secara 

ajeg dari individu(Soewadji,2012:184). 

Reabilitas memiliki dua pengertian pokok ((lihat H.Hadawi 

Nawawi dan H.M. Hartini Hadari,dalam instrumen penelitian bidang 

sosial,hal191) Soewadji,2012:185) sebagai berikut: 

1.  Gejala atau unsur-unsur didalam gejala yang diungkapkan dalam 

pengukuran pertama, ternyata tidak berubah atau sama (tetap bertahan) 

pada pengukuran kedua dan seterusnya, jika pengukuran dilakukan 

denga mempergunakan instrumen (alat) yang sama. 
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2.  Hasil pengukuran sebagai data penelitian yang kedua dan seterusnya, 

bersifat ekuivalen (memiliki variasi yang sama) dengan hasil 

pengukuran sebelumnya atau yang pertama, jika pengukuran dilakukan 

dengan mempergunakan instrumen yang sama. 

Uji reabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran 

dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap suatu subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relative sama artinya mempunyai konsistensi 

pengukuran yang baik. Nilai reabilitas bisa dilihat dari dari nilai Cronbach 

Alpa. Reabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai cronbach alpa 1.00 

dan nilai reabilitas dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi jika nilai 

cronbach alpa > 0.70 (( Hair dkk,2006:137) dalam Trianto,2015:85) 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua 

variabel, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-

variabel yang akan dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji 

asumsi klasik atau tidak karena penelitian yang bagus (model penelitian 

denga menggunakan regresi linier) itu jika data dalam penelitiannnya 

memenuhi asumsi klasik. Ada lima uji asumsi klasik yang biasnya 

dilakukan (Trianto,2015:87) 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

suatu distribusi data. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara 



65 

 

data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan 

standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas perlu dilakukan 

untuk mengetahui normal tidaknya data karena data yang berdistrribusi 

normal merupakan syarat dilakukannya paramatric test. Data yang normal 

bisa dianggap dapat mewakili populasi. Jawaban responden terhadap 

pernyataan – pernyataan dalam kuisioner cenderung seragam terdapat 

outlier data. Jika nilai sig. Pada uji kolmogorov – Smirnov lebih besar dari 

0,05 (sig.>0.05), maka data tersebut berdistribusi normal. (Trianto, 

2015:87). 

3.4.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance  

term) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. 

Masalah autokorelasi sering terjadi pada data time series, sementara pada 

data cross section sangat jarang terjadi sehingga uji autokorelasi tidak 

wajib dilakukan pada penelitian yang menggunakan data cross section. Uji 

autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan uji Durbin – Watson 

(DW). (Trianto,2015:91). Dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut (Sunyoto,2013:98): 

 Terjadinya autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW< -2) 

 Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 

atau -2<DW <+2 

 Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 atau DW > +2 
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3.4.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang 

terjadi pada hubungan diantara variabel bebas.(Trianto,2015:89) 

Menurut Sunyoto (2013:87) dalam menentukan ada tidaknya 

multikolinieritas dapat digunakan dengan cara: 

1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik (α). 

2. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpanan baku kuadrat.  

Menurut wijaya, dalam Trianto (2015), ada beberapa cara mendeteksi 

ada tidaknya multikorelasi sebagai berikut: 

1. Nilai R yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2. Jika korelasi diantara variabel bebas sangat tinggi (>0,90) hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

Multikolineritas dapat juga dilihat dari nilai VIF (variance – inflating 

factor). Jika nilai VIF<10, tingkat kolinieritas dapat ditoleransi. 

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Hair, dkk (2006) dalam Trianto (2015:88) Uji 

Heteroskedasitas adalah variance variabel dependent yang bisa 
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menerangkan hubungan dependent tidak terkonsentrasi hanya pada 

limited range variabel independent.Uji asumsi heteroskedastisitas 

digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 

keragaman varian. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedasitisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

Menurut Sunyoto (2013:91) analisis uji asumsi heterokedastisitas 

hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction 

(ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) 

dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y=Y 

prediksin-Y rill). 

 Heterokedastisitas terjadi jika scatterplot  titik-titik hasil pengolahan 

data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik 

origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. 

Heterokedastisitas terjadi jika scatterplot  titik-titiknya mempunyai 

pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-

gelombang. 

3.4.3 Uji Hipotesis 

3.4.3.1 Regresi Linier Berganda 

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda. Metode regresi linier berganda adalah regresi yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, yang digunakan untuk menguji Ha1,H2 dengan 

pendekatan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi peneliti 
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mngenai pengaruh pengendalian internal audit, penilaian resiko terhadap 

kualitas laporan keuangan. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut 

(Hayyuning Tyas Rosdiani:2011)  

Y =  + 1X1 + 2X2+ 3 3+ 4X4+ 5X5 

α : Konstanta 

β1,β2, β3,β4 dan β5: Koefisien regresi 

X1 : Lingkungan Pengendalian 

X2 : Penilaian Resiko 

X3 : Aktivitas Pengendalian 

X4: Informasi dan Komunikasi 

X5 : Pemantauan 

e : Error 

3.4.3.2 Uji t Hitung (Uji Parsial) 

Uji t hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial 

(pervariabel) terhadap variable tergantungnya (Suliyanto. 2011:62). 

Apakah variable tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel 

tergantung lainnya atau tidak. Nilai t hitung digunakan untuk menguji 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

tergantung atau tidak. Suatu variable akan memiliki pengaruh yang berarti 

jika nilai t hitung variable tersebut lebih besar dibanding nilai t tabel. 

Uji t dilakukan dua arah (two tail) dengan tingkat keyakinan 95% 

dan dilakukan dengan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel 

independen secara individual terhadap variable dependen dengan tingkat 
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signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan yang 

ditentukan sebesar 5% dan derajat kebebasan (Desegree of freedom) df = 

(n-k). 

Apabila t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya 

variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variable dependen. Begitu juga sebaliknya, jika t hitung < t tabel, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. Untuk menghitung besarnya nilai t 

hitung digunakan rumus sebagai berikut: 

t = bj/sbj  

Keterangan: 

t = Nilai t hitung 

bj = Koefisien determinasi 

sbj = Kesalahan baku koefisien regresi 

3.4.3.3 Uji f Hitung (Uji Simultan) 

Uji f hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau 

goodness of fit, apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam 

kriteria cocok (fit) atau tidak. Uji f ini juga sering disebut dengan uji 

simultan, yaitu untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan 

dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau 

tidak (Suliyanto. 2011:174). Untuk menghitung nilai F hitung digunakan 

formulasi sebagai berikut: 

F = (R^2/(k-1))/(1-R^2/(n-k))    
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Keterangan: 

F = Nilai F hitung 

R2 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel 

n = Jumlah pengamatan (ukuran sampel) 

3.4.3.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. 

Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel Model 

Summary
b
 dan tertulis Adjusted R Square. 

Nilai R
2
 sebesar 1, berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya 

dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang 

menyebabkan fruktuasi variabel dependen. Jika R
2
 berkisar antara 0 

sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen 

dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen (ghozali,2005:45 dalam 

Hayyuning Tyas Rosdiani:2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 


