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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja Inspektorat Kota Pekanbaru

yang berlokasi di Jalan Mustafa Sari No.1, Pekanbaru pada bulan Maret 2014.

Masalah yang diteliti adalah” Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit,

Gender, dan Integritas terhadap kualitas hasil kerja audit internal. Pemilihan kota

Pekanbaru  sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masih

diperlukan upaya peningkatan kualitashasil kerja audit internal Inspektorat kota

Pekanbaru karena adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat agar

terwujudnya good governance dan clean governance.

3.2 Metode Penentu Sampel

Prosedur pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive

sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

Elemenpopulasi yang dipilih sebagai sampel yang dibatasi pada elemen-elemen

yangdapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan. (Sugiyono 2011:78)

3.3Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.

Menurut Sugiyono (2011:129) data primer merupakan sumber data penelitian

yang diperoleh secara langsung dari sumber sumber asli (tidak melalui media

perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang

dibagikan kepada responden.
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3.4 Populasi dan  Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objekatau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:72) populasi

dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Inspektorat Kota Pekanbaru.

Total populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat kota

Pekanbaru yang ikut dalam tugas pemeriksaan yaitu sebanyak 30 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebu (Sugiyono, 2011:73). Sampel yang dipilih dari populasi dianggap

mewakili keberadaan populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode

sensus, dimana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian ini merupakan

keseluruhan populasi dari data yang diperoleh peneliti. Dari data yang diperoleh

peniliti, maka sampel dalam penelitian ini adalah 30orang yang ikut dalam

pemeriksaan, dimana sampel tersebut merupakan auditor yang bekerja pada

Inspektorat Kota Pekanbaru.

3.5 Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan adalah:

3.5.1 Variabel Independen (X)

Variabel Independen atau variabel bebas menurut Sugiyono (2011:39)

adalah “variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya

atau timbulnya variabel dependen. Perubahan dalam variabel dependen dan

mempunyai hubungan positif maupun variabel bagi variabel dependen
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lainnya”.Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini Akuntabilitas,

Pengetahuan Audit, Gender dan Integritas.

3.5.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang

dipengaruhi atau terikat oleh variabel independen. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah Kualitas hasil kerja Audit Internal.

3.6 Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).

Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel-variabel

dalam penelitian ini adalah :

a) Variabel Bebas (Independen X)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel

dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel

bebas adalah Akuntabilitas auditor (X1), Pengetahuan auditor (X2),Gender

auditor (X3), dan  Integritas auditor (X4),

Defenisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut

adalah:

1. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas merupakan bentuk dorongan psikologi yang

membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua

tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.

Akuntabilitas secara umum artinya permintaan pertanggungjawaban
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atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya.

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran Akuntabilitas di adopsi

dari penelitian Aina Salsabila (2011). Indikator yang digunakan yaitu:

1) Motivasi

2) Kemampuan berfikir

3) Keyakinan

Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin dengan

menggunakan pengembangan pertanyaan dari masing-masing

indikator.

2. Pengetahuan audit (X2)

Pengetahuan menggambarkan segala atau semua ilmu yang

dimilliki auditor yangberguna dalam melaksanakan pemeriksaan baik

itu akuntansi, ekonomi dan lain-lain. Instrumen yang digunakan dalam

mengukur Pengetahuan audit di adopsi dari penelitian Intan Dewi R.N

(2013). Indikator yang digunakan untuk mengukur Pengetahuan audit

adalah:

1. Penguasaan standar auditing

2. Auditor dan proses auditing

3. Peran yang harus dijalankan auditor

Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin dengan

menggunakan pengembangan pertanyaan dari masing-masing

indikator.
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3. Gender (X3)

Gender menjadi salah satu faktor level individu yang turut

mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor internal seiring dengan

terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat

kepatuhan terhadap etika. Untuk mengukut gender dibuat angket atau

daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kisi-kisi yang terdiri

dari 1buah pertanyaan, yang digunakan untuk mengetahui gender

respon, sesuai dengan kuesioner yang di adopsi dari penelitian

Rosyada (2009).

Variabel ini di ukur dengan menggunakan skala nominal,

dimana untuk Laki-laki diberi skor “1” (satu) dan perempuan “2”

(dua).

4. Integritas (X4)

Integritas merupakan sikap jujur, berani, bijaksana dan

tanggung jawabauditor dalam melaksanakan audit. Auditor dituntut

untuk jujur dengan taat pada peraturan, tidak menambah atau

mengurangi fakta dan tidak menerima segala sesuatau dalam bentuk

apapun. Auditor juga harus memiliki sikap berani dan bijaksana dalam

menghadapi dan menyelesaikan masalah. Integritas juga merupakan

tanggungjawab auditor untuk tidak merugikan orang lain,

memeperbaiki hasil kerjanya, konsisten terhadap pekerjaan serta

bersikap sesuai norma dan berpegang teguh pada peraturan yang

berlaku. Instrumen yang digunakan dalam mengukur Integritas di
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adopsi dari penelitian Ika Sukria,dkk (2009).Indikator yang digunakan

untuk mengukur integritas adalah:

1) Kejujuran auditor

2) Keberanian auditor

3) Sikap bijaksana auditor

4) Tanggung jawab auditor

Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin dengan menggunakan

pengembangan pertanyaan dari masing-masing indikator.

b) Variabel Terikat (Dependen Y)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen).

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah kualitas hasil

kerja audit internal.

Instrumen yang digunakan dalam mengukur mengukur kualitas hasil

kerja audit internal yang di adopsi dari penelitian Aina Salsabila (2011).

Indikator yang digunakan adalah:

1) Auditor mengetahui kemampuannya dalam menyelesaikan tugas.

2) Perbedaan antara informasi yang tersedia dengan apa yang  dibutuhkan

untuk menyelesaikan tugas.

3.7Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Data

Analisi data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan

menganalisa data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis
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menggunakan analisis kuantitatif dimana merupakan suatu bentuk analisis yang

diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-

kategori yang berwujud angka-angka.

3.7.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan setiap analisis

multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi (Ghozali, 2005:27). Pada

penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel

menghasilkan nilai K-S-Z dengan P > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal.

3.7.1.2 Uji kualitas Data

Untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan adalah pengukuran

yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengujian terhadap

kualitas data. Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada

kualitas data yang dipakai di dalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitan

ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk menggumpulkan data untuk

menghasilkan data yang berkualitas.

1) Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen

kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Masrun dalam sugiyono

(2011), menjelaskan bahwa dalam memberikan interprestasi terhadap

koefisien korelasi, item yang mempeunyai korelasi positif dengan skor total

menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Uji
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validitas dilakukan dengan uji korelasi Pearson Momen antara masing-

masing skor indikator dengan total skor konstruksi. Suatu butir pertanyaan

dikatakan valid jika nilai korelasi item butir dengan  skor signifikan pada

tingkat signifikansi 0,01 dan 0,02.

2) Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu

kewaktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner

dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika

digunakan dari waktu kewaktu (Ghozali, 2005). Uji reabilitas dilakukan

dengan metode internal consistensy. Kriteria yang digunakan dalam uji ini

adalah One Shot, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya

dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur

korelasi antar jawaban pertanyaan. Statistical Product and Service Solution

(SPSS) memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik

Cronbach Alpha (α). Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka

disimpulkan instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Nunnali

dalam Ghozali, 2005)

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1  Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.
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Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar

sesama variabel independen sama dengan nol.

3.7.2.2  Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi.

3.7.2.3  Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas.

3.7.3  Uji Hipotesis.

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis

Kuantitatif yaitu dengan menggunakan teknik analisis berupa Analisis Regresi

Linear Berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui

adanya hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel

independennya. Adapun persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian

ini sebagai berikut:
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Y= α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4+ e

Keterangan:

Y = Kualitas Hasil Kerja
α = Koefisien konstanta
β1- β5 = Koefisien variabel independen
X1 =Akuntabilitas
X2 = Pengetahuan Audit
X3 = Gender
X4 = Integritas
e = Sistem Error

Tujuan utama dari analisa regresi linear berganda ini adalah untuk

mengukur intensitas pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu

Akuntabilitas, pengetahuan audit, gender, dan integritas terhadap kualitas hasil

kerja auditor internal sebagai variabel dependen. Pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen secara individu diuji dengan uji T, sedangkan

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan diuji

dengan uji F.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Determinasi (R2)

Nilai R2 mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1 (0≤ R2 ≤ 1). Semakin

besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil  untuk model regresi tersebut dan

semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat

menjelaskan variabel dependen (sulaiman, 2004:86).
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3.7.4.2 Uji  Parsial ( Uji T )

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)

secara individu mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen (Y). Uji

dilakukan dengan memperbandingkan thitung dengan ttabel (Sulaiman 2004;87)

Untuk menetukan uji ttabel, ditentukan tingkat signifikansi 5% dengan

derajat kebebasan df = (N-k) dimana N adalah jumlah observasi dan k adalah

jumlah variabel dengan kriteria uji adalah:

a. Jika thitung>ttabel, (α, N-k), maka H0 ditolak.

b. Jika thitung<ttabel, (α, N-k), maka H0 diterima.

3.7.4.3 Uji Simultan ( Uji F )

Uji ini bertujuan untuk menetukan signifikan pengaruh variabel

independen bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan

dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel (Sulaiman 2004:86).

Untuk menetukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar

5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (N-k) dan (k-1) dimana N

adalah jumlah observasi, k adalah jumlah variabel dengan kriteria uji adalah:

a. Jika Fhitung>Ftabel, (α, k-1, N-k), maka H0 ditolak.

b. Jika Fhitung<Ftabel, (α, k-1, N-k), maka H0 diterima.


