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 BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi 

di Jalan Raja Kecik No.1 Kampung Dalam Siak Sri Indrapura. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

  Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang  ditentukan 

melalui suatu  kriteria  tertentu  yang  akan  dikategorikan  ke  dalam  objek  

tersebut  bisa termasuk orang, dokumen atau catatan yang dipandang sebagai 

objek penelitian. “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya” (Sugiyono, 2009:115). 

 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek 

tersebut.  

 Sebagai populasi data penelitian ini adalah seluruh pegawai di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura yang terdiri dari 674 

orang. 
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3.2.2 Sampel 

 Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang dimiliki  

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:116). 

 Pada dasarnya ukuran sampel adalah langkah untuk menentukan 

besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian suatu 

objek.  

 Sebagai sampel data penelitian ini adalah seluruh pegawai UGD, 

pegawai bagian Akuntansi dan Keuangan, dan SPI pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Alasan memilih sampel 

tersebut karena bagian tersebut dapat memberikan data dan informasi 

yang dibutuhkan untuk penelitian. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode 

Proporsive Sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang 

sesuai dengan tujuan. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang 

bekerja pada bagian UGD, Akuntansi dan Keuangan, dan SPI dapat dilihat 

pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Partisipan 

No Sampel Penelitian Jumlah Orang 

1 Pegawai Unit Gawat Darurat 31 Orang 

2 Pegawai Akuntansi dan Keuangan 14 Orang 

3 SPI   7 Orang 

         Jumlah  52 Orang 

Sumber: Data primer diolah  2017 

 

Jadi Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 orang. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Data 

yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data secara langsung 

bersumber dari jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dalam kuesioner. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis meliputi: 

1. Riset lapangan 

 Penelitian lapangan dilakukan melalui: 

a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis maupun lisan mengenai 

masalah-masalah yang akan diteliti kepada karyawan perusahaan. 

b. Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyusun daftar petanyaan yang dibagikan penulis secara langsung 

kepada karyawan perusahaan untuk diisi. 

c. Observasi atau pengamatan langsung untuk mendapatkan data dan 

informasi yang dibutuhkan. 

2. Riset kepustakaan 

 Upaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis melalui 

buku-buku sebagai landasan teori dalam penelitian. Sedangkan data yang 

dikumpulkan bersumber pada: 
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a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek 

penelitian adapun data tersebut diperoleh dengan cara memantau 

langsung terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan seperti wawancara 

dan menyebarkan kuesioner. 

b. Data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari buku –buku, serta 

catatan kaki yang dipergunakan sebagai landasan teori yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

3.6 Teknik Pengembangan Instrumen 

 Kuesioner yang dilakukan peneliti dalam pegumpulan data terdiri dari dua 

bagian, yaitu: 

1. Pertanyaan umum, adalah pertanyaan yang menyangkut identitas umum 

responden, antara lain: Nama, Jabatan, Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan 

Terakhir yang dinyatakan melalui pertanyaan terbuka dimana 

kemungkinan jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden 

bebas memberikan jawaban. 

2. Pertanyaan Khusus, adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh 

audit operasional dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan 

kesehatan Unit Gawat Darurat di Rumah sakit. Kuesioner diajukan dengan 

menggunakan metode pertanyaan tertutup, dan jawaban sudah ditentukan 

terlebih dahulu sehingga responden tidak diberi kesempatan memberikan 

jawaban lain. Responden akan ditanya mengenai fakta yang ada dalam 

perusahanan/instansi tentang pengaruh audit operasional dalam 

mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan Unit Gawat 
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Darurat. Yang mana jawaban responden melalui pemberian skor yang 

telah ditentukan dalam bentuk skala likert, mulai dari (STS=Sangat Tidak 

Setuju), (TS=Tidak Setuju), (RR=Ragu-Ragu), (S=Setuju), (SS=Sangat 

Setuju). 

3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.7.1 Variabel Penelitian 

  Variabel merupakan gejala yang bervariasi yang menjadi obyek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2009:59) mendefinisikan pengertian 

variabel sebagai berikut: “Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau  

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu  

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya”. 

 Sesuai dengan judul skripsi, yaitu Peranan Audit Operasional  dalam 

Mendorong Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Unit Gawat 

Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura, 

maka pengelompokan variabel–variabel  yang  mencakup  dalam  judul  

tersebut  dibagi menjadi  dua variabel yaitu : 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Merupakan suatu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi 

variabel lain, dan merupakan faktor penyebab yang dapat 

mempengaruhi variabel tidak bebas. Dalam hal ini yang merupakan 

variabel bebas tersebut adalah Peranan Audit Operasional. 
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2. Variabel Tidak Bebas (Dependent Variabel) 

Merupakan suatu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh 

variabel sebelumnya. Dalam skripsi ini variabel tidak bebasnya adalah 

Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Unit Gawat 

Darurat. 

3.7.2 Definisi Operasional 

   Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu Peranan Audit 

Operasional dalam Mendorong Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan 

Kesehatan Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Siak Sri Indrapura, maka terdapat 2 (dua) variabel penelitian yaitu 

variabel independen dan dependen. Variabel independennya adalah 

Peranan Audit Operasional, sedangkan variabel dependennya adalah 

Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Unit Gawat Darurat. 

Variabel Independen  

1. Peranan Audit Operasional 

 Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilksanakan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:845). 

 Menurut Agoes (2008: 9) Audit Operasional adalah suatu 

pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk 

kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan 

oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut 

sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. 
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 Indikator peranan audit operasional yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kualifikasi Auditor dan Tahap-tahap audit 

Operasional. Yang mana sub indikator dari kualifikasi auditor adalah 

Independensi, Kompetensi. Sedangkan sub indikator dari tahap-tahap 

audit operasional adalah Audit Pendahuluan, Review dan Pengujian 

pengendalian manajemen, Audit Lanjutan, Pelaporan, Tindak Lanjut. 

 Variabel diukur menggunakan skala likert mulai dari 

(STS=Sangat Tidak Setuju), (TS=Tidak Setuju), (RR=Ragu-Ragu), 

(S=Setuju), (SS=Sangat Setuju) terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Instrumen yang digunakan  dalam variabel ini adalah kuesioner. 

Sumber kuesioner yang diadopsi dalam penelitian ini adalah dari 

Donna Adelina Gultom (2014) dengan judul Peranan Audit 

Operasional Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rawat 

Inap di Rumah Sakit Umum Makassar. 

Variabel Dependen 

2.  Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Unit Gawat Darurat 

 Menurut Bayangkara (2008) Efektivitas adalah tingkat 

keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

 Menurut Bayangkara (2008:13) Efisiensi berhubungan dengan 

bagaiamana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai 

optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. 

 Menurut Depkes RI (2009) Pelayanan Kesehatan adalah setiap 

upaya yang diselenggrakan sendiri atau secara bersama-sama dalam 
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suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 

perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. 

 Menurut Depkes RI (2006) Pelayanan Gawat Darurat merupakan 

salah satu komponen pelayanan di rumah sakit yang dilaksanakan di 

unit gawat darurat atau upaya medis yang terorganisasi untuk 

mengatasi keadaan Gawat Darurat akibat penyakit, kecelakaan, atau 

musibah yang terjadi secara mendadak, yang menimpa seseorang atau 

sekelompok orang yang jika tidak mendapatkan pertolongan medis 

secepatnya, akan terancam jiwa seseorang atau sekelompok orang 

tersebut. 

 Indikator Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Unit 

Gawat Darurat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asas 

Pelayanan, Prinsip Pelayanan, Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan. 

Yang mana sub indikator dari Asas Pelayanan adalah Transparansi, 

Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, 

Keseimbangan hak dan kewajiban. Sedangkan sub indikator dari 

Prinsip Pelayanan adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, 

akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan 

prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, 

kenyamanan. Sedangkan sub indikator dari efektivitas dan efisiensi 

Pelayanan adalah factor waktu, faktor kecermatan, factor gaya 

pemberian pelayanan. 
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  Variabel diukur menggunakan skala likert mulai dari 

(STS=Sangat Tidak Setuju), (TS=Tidak Setuju), (RR=Ragu-Ragu), 

(S=Setuju), (SS=Sangat Setuju) terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Instrumen yang digunakan  dalam variabel ini adalah kuesioner. 

Sumber kuesioner yang diadopsi dalam penelitian ini adalah dari 

Donna Adelina Gultom (2014) dengan judul Peranan Audit 

Operasional Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rawat 

Inap di Rumah Sakit Umum Makassar. 

3.8 Metode Pengujian Kualitas Data 

3.8.1 Uji Validitas 

 Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu dapat 

mengukur variabel yang akan diukur. Pengujian validitas dilakukan 

dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor 

total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total 

dihitung dengan analisis corrected item-total correlation. Suatu 

instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

1) Bila r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid. 

2) Bila r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid. 

Pada taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2013). 

3.8.2 Uji Realibilitas 

 Pengujian reliabilitas bertujuan untuk memenuhi konsistensi hasil 

pengukuran variabel. Pengukuran yang reliabel akan menunjukkan 
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instrumen yang dapat dipercaya dan dapat dihasilkan data yang dapat 

diandalkan pula. Untuk mengukur reliabilitas di gunakan koefisien 

cronbach alpha untuk mengestimasi validitas setiap skala (indikator 

observarian). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki 

cronbach alpa lebih dari 0.60 (Ghozali, 2013). 

3.8.3 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Alat yang dapat digunakan dalam 

menguji distribusi normal data adalah Uji Kolmogorov-Smirnov atau uji 

statistik. Suatu variabel dikatakan normal jika memiliki nilai signifikansi 

diatas 0,05 (Ghozali, 2013). 

3.8.4 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriftif merupakan analisis yang mengemukakan  

tentang data diri responden yang diperoleh dari jawaban responden 

melalui kuesioner. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban 

responden atas pertanyaan yang diajukan, selanjutnya akan dihitung 

persentasenya (Nugroho, 2011: 22). 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

3.9.1 Uji Heteroskedastisitas (Uji Plot) 

 Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menegetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Jika varian dari residualnya tetap maka tidak ada 
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heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika 

membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas dan jika 

titik-titiknya menyebar, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. 

3.10 Analisis Regresi Linear Sederhana 

  Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara 

satu variabel independen (X) dengan variable dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikkan atau penurunan. 

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut: 

  Y = a + b.X 

Keterangan: 

 Y = Efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan 

  a = Konstanta 

  b = Koefisien regresi 

  X = Peranan audit operasional 

3.11 Uji Hipotesis 

3.11.1  Uji Signifikasi Parsial (Uji-t) 

 Uji t atau parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi atau keberartian setiap 
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variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi, dengan 

ketentuan sebagai berikut : Apabila tingkat signifikansi t < dari α = 0,05 

(Sign t < α) maka Ho ditolak dan Hi diterima. Jika tingkat signifikan t > 

dari α = 0,05 (Sign t > α ), maka Ho diterima dan Hi ditolak (Ghozali, 

2013) 

3.11.2 Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa 

besar peranan moralitas individu dan pengendalian internal terhadap 

kecendrungan kecurangan akuntansi. Nilai koefisien determinasi dilihat 

dari nilai R square. Nilai yang mendekati 1 variabel-variabel 

Independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2013).  

 


