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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah assosiatif kausal, dimana terjadi hubugan sebab

akibat diantara dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset

atau berguna untuk menganalisis bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel

lain (Umar, 2003:30). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh

peranan audit internal sebagai variabel independen terhadap penarapan Good

Corporate Governance sebagai variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2006:89) “ Populasi adalah wilayah generalalisasi

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan “

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian SPI PT

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru yang berjumlah 24 responden

(Sumber PTPN V Pekanbaru), Sampel Penelitian ini adalah seluruh populasi

penelitian. Menurut Erlina (2007:72), jika peneliti menggunakan seluruh elemen

populasi menjadi data penelitian, maka disebut sensus, jika sebagaian saja disebut

sampel. Dengan demikian metode pengambilan sampel yang digunakan adalah

sensus. Maka itu, data kuantitatif yang diperoleh melalui pendistribusian
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kuesioner terhadap seluruh pegawai yang ada pada bagian SPI PT Perkebunan

Nusantara V (Persero) Pekanbaru. Hasil kuesioner itulah yang dijadikan sebagai

acuan untuk diolah dengan menggunakan alat bantu software statistic SPSS Versi

16.

3.3 Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu

data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli (tidak melalui perantara) secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk

manjawab masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:146).

Dalam mengumpulkan data primer yang berupa kuesioner, ada berapa

langkah yang dilakukan penulis yaitu :

1. Memberikan kuesioner kepada seluruh responden

2. Responden meminta waktu seminggu untuk mempelajari dan mengisi

koesioner tersebut

3. Koesinoer yang dikembalikan sebanyak 24 koesioner

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (melalui

perantara), diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan
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atau laporan historis yang tersusun dalam arsip ( Indrianto dan Supomo

2002:147).

Untuk memperoleh kedua jenis data diatas, penelitian ini menggunakan

kombinasi cara penelitian kepustakaan.

1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari

sumber langsung (tanpa perantara). Dengan menggunakan kuesioner yang telah

disusun terlebih dahulu dan kemudian disebarkan secara langsung.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tidak langsung dari

penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mempelajari dasar teortis

mengena Good Corporate Governance.

3.4 Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan menyebarkan

kuesioner secara langsung kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah

Seluruh Pegawai SPI PT. Perkbeunan Nusanrta V Pekanbaru. Populasi tersebut

sekaligus merupakan sampel dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2003) sampel adalah sebagian dari populasi yang

menjadi objek penlitian. Responden yang akan dikirimi kuesioner dalam
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penelitian ini adalah Auditor sebanyak 24 orang dengan metode yang digunakan

adalah sensus.

3.5 Pengukuran Variabel

Menurut Indrianto dan Supomo (2002:61), variabel adalah konstruk yang

dikur dengan macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata

menegenai fenomena-fenomena. Penentuan variabel pada dasarnya merupakan

operasionalisasi terhadap konstruk yaitu upaya mengurangi abstraksi sehingga

dapat diukur. Defenisi operasionalisasi adalah penentuan konstruk sehingga

menjadi variabel yang dapat diukur.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan

independen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi

oleh variabel independen. Variabel independen adalah tipe variabel yang

menjelaskan atau memepengaruhi variabel lain (Indrianto  dan Supomo 2002:63).

Dalam penlitian ini variabel dependen adalah Good Corporate Governance.

Variabel independennya adalah Audit Internal.

1. Variabel dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi

oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

Good Corporate Governance. Variabel ini diukur dengan menggunakan

instrumen pertanyaan bersakala likert lima poin dari sangat tidak setuju (1)

hingga sangan setuju (5) dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan.
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2. Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini adalah

Audit Internal.

3.6 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu Pengaruh Audit Internal

terhadap Penarapan Good Corporate Governance, maka terdapat 2 (dua) Variabel

penelitian, yaitu :

1. Audit Internal

2. Good Corporate Governance

Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang akan

digunakan, maka penulis menjabarkan kedalam bentuk operasionalisasi variabel

yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1

Operasionalisasi Variabel
Variabel Bebas (X) : Audit Internal

Variabel Defenisi Dimensi Indikator Skala
Audit

Internal
(X)

Menurut :
Hery

(2010:39,73)

Audit internal
adalah aktivitas
independen
,keyakinan obyektif,
dan konsultasi yang
dirancanguntuk
menambah nilai dan
meningkatkan
operasi organisasi.

Standar
Profesional Audit
Internal :
1. Indepedensi

2.Kemampuan
Profesional

• Mandiri

• Dukungan
manajemen dan
dewan

• Pengetahuan dan
kemampuan

• Pengawasan

Ordinal
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3.Lingkup
Pekerjaan

4. Pelaksanaan
Kegiatan
Pemeriksaan

• Kecakapan
berkomunikasi

• Pendidikan yang
berkelanjutan

• Mewaspadai
pelanggaran

•Rekomendasi
perbaikan

• Pengujian dan
evaluasi

• keandalan
informasi

• kesesuaian
dengan kebijakan
prosedur dan
ketentuan
Perundang-
undangan

•perlindungan
aktiva perusahaan

• penggunaan
sumber daya
secara ekonomis
dan efisien

• Perencanaan
pemeriksaan

• Rapat
Manajemen

• Pengujian dan
evluasi

• penyampaian
hasil pemeriksaan
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Operasional Variabel
Variabel Terikay (Y) : Good Corporate Governance

Variabel Defenisi Dimensi Indikator Skala
Good

Corporate
Governance

(Y)

Menurut :
Valery G
(2011:22)

Good Corporate
Governance (GCG)
merupakan
paradigma tentang
pengelolaan
perushaan yang
menekankan pada
kesehjateraan
hubungan antara
pemegang saham,
Dewan Komisaris,
Manajemen Senior,
Auditor Internal dan
Audito Eksternal
agar pengelolaan
perusahaan lebih
profesional,
transparan dan
efisien.

Prinsip-prinsip
Good Corporate
Governance:
1. Fairness

2.Transparancy

3.Accountibilty

4. Responbility

5. Indepedensi

• Penyajian
informasi secara
full disclousure

• Larangan
“permainan” harga
saham

•Pengembangan
Sistem Akuntansi

•Pengembangan
Sistem Informasi
Manajemen

•Pengembangan
Sistem
Manajemen
Resiko

• Merumuskan
peran/ fungsi
audit inernal

• Memperkuat
Pengawasan
Internal

• Pertanggung
jawaban sosial

• Membangun
Lingkungan
bisnis yang sehat

• Tidak dapat di
Intervensi oleh
pihak manapun

Ordinal
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3.7 Pengukuran Instrumen

Instrumen penelitian ini adalah alat-alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini instrumen digunakan adalah kuesioner.

Agar dapat memperoleh hasil-hasil yang benar-benar valid dan reliabel maka

perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen yang digunakan sebab kebenaran

data-data yangv dioleh menentukan kualitas penelitian.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apa yang sebenarnya kita ukur

(Indrianto dan Supomo, 2002:181). Dengan perkataan lain uji validitas dilakukan

untuk menguji isi dan validitas, dan data menggunakan Pearson Product Moment.

Hasil dari korelasi -1, 0, +1 pada tingkat signifikan 0,05 apabila rhitung mendekati

angka 1, maka instrumen tersebut adalah valid. Dan jika sebaliknya jika rhitung

mendekati angka 0 (semakin menjauhi angka 1) maka instrumen tersebut tidak

valid. Tanda (+)  pada korelasi tersebut menunjukan korelasi yang negatif antara

setiap pertanyaan dengan skor totalnya. Sebaliknya tanda (-) menunjukan korelasi

yang negatif antara setiap pertanyaan dengan skor total signifikan pada level 0,05.

Pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi hasil

pengukuran variabel (Indrianto dan Supomo, 2002:180). Pengukuran reliabilitas

menunjukan intrumen sudah dapat dipercaya sehingga akan menghasilkan data

yang dapat dipercaya. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suato kuesioner

yang merupakan indikator dari varibel konsruk. Suatu pengukur dapat diandalkan

apabila memiliki koefisien cronbach’s alpha sama atau lebih dari 0,05 atau 5 %.



9

Oleh karna itu penelitian ini menggunakan instrumen yang telah

digunkaan dalam penelitian sebelumnya, maka validitas dan relibilitas dapat

dipertanggung jawabkan.

3.8 Pengujian Normalitas Data

Uji ini bertujuan utnuk menguji apakah model regresi variabel dependen

dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian normalitas data mengikuti rule of thumb dengan melihat statistik

deskriptif untuk koofisien skewness da kurtosis dan masing-masing variabel.

Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan grafik histogram dan grafik

normal P-Plot dimana prinsip dari normalitas ditunjukan dengan tingkat

penyebaran data pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari

residualnya (Ghozali, 2001:110). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan

mengikat arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas,

namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji

normalitas dengan menggunakan uji grafik dilakukan dengan dua cara yaitu

melalui grafik histogram dan normal PP plot, sedangkan dengan uji statistik

digunakan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S).

3.9 Teknik Pengolahan Data

Model statistik yang digunakan adalah regresi llinier sederhana. Model ini

mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dengan persamaan
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yang bersifat linier, yang melibatkan satu variabel bebas sebagai alat prediksi

besarnya nilai variabel terikat. Sesuai dengan hipotesis yang di uji maka

persamaan regresi llinier sederhana adalah sebagai berikut :

Y =  a + Bx + e

Keterangan :

Y  = Variabel dependen yakni penerapan GCG

a   = Konstanta

b  = Koefisien Regresi

X = Variabel independen yakn Peranan Audit Internal

e  = Erorr (Tingkat Kesalahan)

3.10 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antara anggota-anggota  dari

serangkaian waktu (pada time series data) atau tersusun dala rangkaian ruang

pada (cross section data) jika terjadi korelasi berarti terdapat problem autokorelasi

(Ghozali,2006:95).

Pada penelitian ini keberadaan auto korelasi di uji dengan menggunakan

Durin-Test, yaitu :

Dalam buku (Ghozali, 2002:96) Model Regresi yang baik adalah regresi

yang bebas auto korelasi. Hipotesis yang akan di uji adalah :

H0 = Tidak ada autokorelasi (r = 0)

Ha = Ada autokorelasi (r ≠ 0)
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Pengambilan  keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu :

Tabel III.2 : Kriteria Keputusan Autokorelasi

Hipotesis nol Keputusan jika

Tidak ada autokorelasi positif

Tidak ada autokorelasi positif

Tidak ada autokorelasi negatif

Tidak ada autokorelasi negatif

Tidak ada autokorelasi, Positif

atau negatif

Tolak

Tidak ada Keputusan

Tolak

Tidak ada keputusan

Tidak di tolak

0 < d < d1

D1 ≤ d ≤ du

4-d1 < d < 4

4 – du ≤ 4 – d1

Du < d < 4 -du

2. Uji Heteroskedastistas

Tujuan dari pengujian heterokedastistas ini adalah untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke

pengmatan lainnya tetap, maka disebut homokedastistas. Dan jika varians

berbeda, maka disebut heteroskedastistas. Model regresi yang baik adalah tidak

terjadi heterokedastistas. Gejala heteroskedastistas dapat dideteksi dengan melihat

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot disekitar nilai residual dan

variabel dependen suatu penelitian. Jika terdapat pola tertentu maka terjadi gejala

heteroskedastistas.
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3.11 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi llinier sederhana.

Analisis regresi linier sederhana adalah apabila terdapat hubungan kausal (sebab

akibat) antara satu variabel bebas (independen) dengan satu variabel terikat

(dependen). Pada penelitian ini hanya digunakan uji signifikasi parsial (Uji-t).

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Menurut ghozali (2005:56) Uji-t digunakan untuk menentukan apakah dua

sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji ini

menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap

variabel dependen. Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan signifikasi

thitung dengan ketentuan  :

Jika signifikasi thitung < 0,05 maka Ha diterima

Jika signifikasi thitung > 0,05 maka Ha ditolak

2. Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam

variabel dependen. Nilai koefisisen determinasi adalah antara nol sampai dengan

satu. Hal ini berarti jika nilai R2 = 0 menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila nilai R2 mendekati

nol, menunjukan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variasi
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dependen, sebaliknya jika nilai R2 mendekati satu menunjukan semakin besar

pengaruh variabel independen terhadap variasi dependen.
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