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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri Indrapura, 

Kabupaten Siak Sri Indrapura. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan 

April 2017 sampai bulan Juni 2017. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi berasal dari kata bahasa inggris population, yang berarti jumlah 

penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan 

menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Dalam metode 

penelitian kata populasi amat populer, digunakan untuk menyebutkan serumpun 

atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi 

penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, 

dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian 

(Burhan 2011:109). 

Menurut Sugiyono (2013:80) 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 

kesimpulan.Pada dasarnya ukuran sampel adalah langkah untuk menentukan 

besarnya sampel yang akan di ambil dalam melaksankan penelitian suatu objek. 

Menentukan besarnya sampel tersebut bisa dilakukan secara statistik ataupun 
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berdasarkan estimasi penelitian. Untuk menetapkan jumlah sampel dilakukan 

dengan menggunakan rumus Slovin yaitu : 

  
 

       
 

Dimana : 

n= ukuran sampel 

N= ukuran populasi 

e=  persen kelonggaran ketidakpastian dengan tingkat kesalahan 10%. 

Berdasarkaan rumus tersebut, dengan populasi sebesar 674 orang, maka 

ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut : 

 

  
   

           
     

Jadi total ukuran sampel yaitu sebanyak 87 orang pegawai pelayanan medis 

dari bagian administrasi, perawat, ahli gizi, dan pegawai resepcionist Alasan 

peneliti mengambil sampel tersebut karena bagian tersebut dapat memberikan data 

dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. 

 

3.3 Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan 

alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai 

sumber informasi untuk data yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah 

melalui jawaban dari kuesioner dari responden penelitian. Responden penelitian 
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ini adalah pegawai dan perawat di bidang pelayanan kesehatan keperawatan pada 

Rumah Sakit Siak Sri Indrapura. 

3.4 Defenisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diteliti, maka variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Variabel Dependen atau Terikat  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pelayanan 

Kesehatan. Efektivitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target pelayanan kesehatan yang telah dicapai oleh 

manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh 

rumah sakit sesuai dengan asas pelayanan publik, prinsip pelayanan publik dan 

efektivitas pelayanan publik.  

b. Variabel Independen atau Bebas  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu Audit 

Operasional (X1) dan Pengendalian Internal (X2). Variabel independen yaitu 

variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi 

keberadaan variabel ini akan mempengaruhi variabel lain.  

1. Audit Operasional (X1)  

Audit operasional adalah audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi 

dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut.Audit operasional dapat dinilai dari kualifikasi 

auditor, tujuan audit operasional, manfaat audit operasional, pelaksanaan 

audit operasional dan hasil audit operasional.  
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a. Pengendalian Internal (X2)  

Pengandalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan 

efisien, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. Pengendalian Internal dapat dinilai dari lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko manajemen, aktivitas pengendalian, sistem 

komunikasi dan informasi dan pemantauan.  

 

4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk memperoleh informasi 

yang digunakan sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner 

yang disebarkan sudah disusun secara terstruktur sesuai dengan objek penelitian 

yang akan diteliti. Penyebaran kuesioner juga disertakan dengan surat 

permohonan izin dan penjelasan mengenai tujuan dilakukannya penelitian 

tersebut. Selain itu dalam kuesioner juga disertakan petunjuk pengisian yang jelas 

untuk memudahkan responden dalam memberikan jawaban yang benar.  

5 Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. 

Kuesioner berisi daftar pernyataan mengenai variabel independen (Audit 

Operasional, Pengendalian Internal), variabel dependen (Efektivitas Pelayanan 

Kesehatan). Pada penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyataan 

responden adalah menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2010:133) 
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dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Skala Likert yang digunakan adalah 60 rentang nilai 1 sampai dengan 5 

dengan skor sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut : 

Tabel. 3.1 Skor Instrumen Penelitian 

Jawaban atas Pertanyaan Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

 

Instrumen untuk mengukur Efektivitas Pelayanan Kesehatan diadopsi dari 

instrumen yang dikembangkan oleh Icah Cahyati (2013:65). Instrumen variabel 

Audit Operasional dikembangkan dari konsep Audit Operasional yang 

disampaikan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:35). 

6 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur validitas dan 

reliabilitas instrumen dalam penelitian. Uji coba yang dilakukan adalah: 

1. Pengujian Validitas 

Uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan 

kenyataan. Menurut Sugiyono (2010: 172) bahwa valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid 

menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.  
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Uji validitas dalam penelitian ini mengkorelasikan skor tiap butir 

dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Penelitian ini 

merupakan instrumen non-test, maka untuk mengukur instrumen tersebut 

cukup memenuhi validitas konstruksi(construct). Pengujian validitas tiap 

butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan 

skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir.Teknik yang digunakan 

untuk uji validitas pada penelitian ini adalah teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson. 

Σ2𝑌 : Jumlah kuadrat nilai Y  

2. Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data 

menunjukan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan dan konsistensi 

dalam mengungkapkan gejala tertentu menurut Sugiyono (2008: 180).  

 

7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Data yang dianalisis merupakan 

data hasil pendekatan survei penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, 

kemudian peneliti melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini, maka digunakan metode statsitik yang 

merupakan metode analisis data yang efektif dan efisien dalam suatu penelitian. 

Metode statistik yang digunakan adalah metode yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan.  
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Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner, sehingga kualitas kuesioner, kesungguhan dalam menjawab kuesioner 

dan faktor situasional merupakan hal yang harus diperhatikan. Untuk alat uji data 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat lunak yaitu Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS). 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Lineritas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat hubungan yang linear atau tidak antara variabel independen 

dengan variabel dependennya. Jika signifikansi > 0,05 maka hubungan 

antar variabel bisa dikatakan linier (Sarjono dan Julianita, 2011:80).  

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah:  

1) Jika nilai probabilitas > 0,05, maka hubungan antara variabel X dengan Y 

adalah linear.  

2) Jika nilai probabilitas < 0,05, maka hubungan antara variabel X dan Y 

adalah tidak linear.  

 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinearitas 

Menurut Husein Umar (2008:82) uji multikolienaritas adalah uji 

yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebasnya. Dengan menggunakan nilai toleransi, nilai yang 
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terbentuk harus di atas 10% dengan menggunakan VIF (Variance 

Inflation Factor), nilai yang terbentuk harus kurang dari 10, jika 

tidak maka terjadi multikolinearitas, dan model regresi tidak layak 

untuk digunakan. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.Penelitian 

ini menggunakan model Glejser dengan melakukan regresi nilai 

absolute residual (ABSUT) terhadap variabel independen lainnya.  

Kriteria terjadinya heterokedastisitas dalam suatu model 

regresi adalah jika signifikansi nya < 0,05 yang berarti bahwa 

apabila signifikansinya > 0,05 penelitian dapat dilanjutkan. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 

satu terhadap satu variabel dependen. Teknik analisis data yang dapat 

digunakan dalam memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan 

dari penelitian ini adalah dengan instrumen berupa SPSS.Dengan 

langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut: 
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1) Membuat persamaan garis regresi dua predictor, dengan rumus: 

              

Keterangan :  

Y :Variabel dependen (Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada 

Rumah Sakit)  

X1 : Audit Operasional  

X2 : Pengendalian Internal  

a : Konstanta, nilai Y jika X : 0  

b1 : Koefisien regresi dari variabel X1  

b2 : Koefisien regresi dari variabel X2 

2) Mencari koefisien determinasi (Adjusted R
2
) antara predictor X1 

dan X2 dengan kriterium Y 

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya 

kontribusi variabel X1 danX2 terhadap variabel Y. Koefisien 

determinasi juga menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi. 

Rumus untuk menghitung koefisien determinasi ganda adalah: 

             
              

   
 

 

Keterangan :  

 2y(x1,x2):Koefisien determinasi antara Y dengan X1,X2  

𝛼1 : Koefisien prediktor X1  

𝛼2 : Koefisien prediktor X2  

Σ 1 : Jumlah produk antara X1 dan Y  
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Σ 2 : Jumlah produk antara X2 dan Y  

Σ Y2 : Jumlah kuadrat kriterium Y  

(Hadi, 2004: 22) 

3) Menguji signifikansi regresi ganda dengan uji F 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X 

terhadap Y secara bersama-sama dengan membandingkan nilai F 

hitung dan F table 

   
         

       
 

Keterangan :  

𝐹0 = harga F garis regresi  

 2= koefisien determinasi ganda  

n = jumlah subjek  

k = jumlah variabel bebas  

(Hasan, 2008:107) 

Kriteria pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai F hitung> F tabel,maka hipotesis didukung yaitu, variabel 

independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen.  

2) Jika nilai F hitung< F tabel, maka hipotesis ditolak yaitu, variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen.  

 


