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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan sampel penelitian 

Populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah auditor 

internal yang bekerja di Inspektorat Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan pendekatan purposive sampling dengan mengambil kriteria sampel 

berdasarkan pertimbangan yaitu : 

1. Auditor Internal bekerja di Kantor Inspektorat wilayah Jawa Tengah. 

2. Auditor bersedia mengisi Kuesioner di Inspektorat. 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1. Jumlah kuesioner yang disebar 34 

2. Jumlah kuesioner yang tidak kembali 0 

3. Jumlah kuesioner yang dapat diolah 34 

Persentase 100% 

        Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data  

 Data yang digunakan adalah data primer. Data primer tersebut diperoleh 

dari auditor dengan menyebarkan kuesioner ke kantor Inspektorat Jawa Tengah 

demi mengumpulkan informasi mengenai variabel yang di teliti. 
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3.3.  Definisi dan pengukuran variabel penelitian 

3.3.1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. 

3.3.1.1. Keefektifan Audit Internal 

Keefektifan audit internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

persepsi responden tentang seberapa memadainya proses internal audit yang 

dilakukan oleh auditor internal dalam melakukan penugasan audit. Alzeban dan 

Gwilliam (2014) dalam penelitiannya telah menyebutkan indikator dalam 

mengukur keefektifan audit internal. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a) Kemampuan dalam merencanakan 

b) Peningkatan produktivitas 

c) Penilaian konsistensi hasil dengan tujuan yang ditetapkan 

d) Pelaksanaan rekomendasi 

e) Evaluasi dan peningkatan manajemen resiko 

f) Evaluasi sistem pengendalian internal 

g) Rekomendasi dalam rangka perbaikan 

Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 poin yaitu : Sangat Setuju 

diberi poin 5, Setuju diberi poin 4, Netral diberi poin 3, Tidak Setuju diberi poin 2 

dan Sangat Tidak Setuju diberi point 1. Semakin tinggi skor menunjukan bahwa 

auditor internal memiliki kompetensi yang tinggi, begitu juga sebaliknya. 

 

 



34 
 

 
 
 

3.3.2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

3.3.2.1. Pengalaman Auditor 

Pengalaman auditor merupakan proses pembentukan pengetahuan atau 

keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan auditor  tersebut 

dalam melaksanakan tugas pekerjaan Rahadhitya dan Darsono (2015). Banyaknya 

tugas pemeriksaan yang dilakukan membuat auditor lebih teliti, dapat belajar dari 

kesalahan yang lalu dan lebih cepat dalam menyelesaikan tugas. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sukriah et al (2009) dalam Rahadhitya dan 

Darsono (2015), pengalaman auditor diukur dengan indikator sebagai berikut : 

1. Lamanya bekerja sebagai auditor. 

2. Banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. 

Variabel ini mengadopsi dari kuesioner Rahadhitya dan Darsono (2015) 

yang diukur menggunakan skala likert 5 poin yaitu : Sangat Setuju diberi poin 5, 

Setuju diberi poin 4, Netral diberi poin 3, Tidak Setuju diberi poin 2 dan Sangat 

Tidak Setuju diberi point 1. Kuesioner ini memiliki 7 pernyataan dengan 

pernyataan nomor 6 bermakna terbalik. 

3.3.2.2. Pendidikan 

Pendidikan merupakan pengembangan kemampuan bagi auditor yang 

dilakukan secara sistematis, progmatis dan berjenjang, agar dapat dihasilkan 

manusia-manusia yang berkualitas yang akan dapat memberikan manfaat dan 

sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya Hermawan (2003). 
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Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen pendidikan yang 

dikembangkan oleh Hermawan (2003) dan dikembangkan lagi oleh Khotimah 

(2010) yang diukur menggunakan skala likert 5 poin yaitu : Sangat Setuju diberi 

poin 5, Setuju diberi poin 4, Netral diberi poin 3, Tidak Setuju diberi poin 2 dan 

Sangat Tidak Setuju diberi point 1. Kuesioner ini memiliki 5 pernyataan dengan 

pernyataan nomor 4 bermakna terbalik. 

3.3.2.3. Pelatihan 

Pelatihan merupakan upaya mentransfer keterampilan teknis operasional 

serta pengetahuan kepada peserta pelatihan sedemikian rupa sehingga para peserta 

menerima dan melakukan pelatihan pada saat melaksanakan pekerjaannya di 

bidang auditing diluar pendidikan akademis Hermawan (2003). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen pendidikan yang 

dikembangkan oleh Hermawan (2003) dan dikembangkan lagi oleh Khotimah 

(2010) yang diukur menggunakan skala likert 5 poin yaitu : Sangat Setuju diberi 

poin 5, Setuju diberi poin 4, Netral diberi poin 3, Tidak Setuju diberi poin 2 dan 

Sangat Tidak Setuju diberi point 1. Semakin tinggi skor menunjukan bahwa 

auditor internal memiliki pengetahuan  yang tinggi, begitu juga sebaliknya. 

Kuesioner ini memiliki 5 pernyataan. 

3.3.2.4. Independensi Auditor 

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan 

aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara 

jujur Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2013).  
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Variabel ini mengadopsi dari kuesioner Yenni (2011) yang diukur 

menggunakan skala likert 5 poin yaitu : Sangat Setuju diberi poin 5, Setuju diberi 

poin 4, Netral diberi poin 3, Tidak Setuju diberi poin 2 dan Sangat Tidak Setuju 

diberi point 1. Semakin tinggi skor menunjukan bahwa auditor internal memiliki 

pengetahuan  yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Kuesioner ini memiliki 9 

pernyataan. 

3.3. Alat Analisis Data 

Alat analisis data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui tanggapan 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan untuk diteliti lebih lanjut. Dengan 

kuesioner, responden mudah untuk memberikan jawaban karena alternatif 

jawaban sudah disediakan dan tidak membutuhkan waktu yang lama.  Skala yang 

digunakan dalam kuesioner ini adalah skala nominal dan skala likert dengan 

jawaban bertingkat dalam 5 kategori penilaian yaitu sangat setuju, setuju, netral, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jawaban dari responden akan diberi skor 

dengan poin penilaian sebagai berikut :  

 Jawaban Sangat Setuju nilainya 5  

 Jawaban Setuju nilainya 4  

 Jawaban Netral nilainya 3  

 Jawaban Tidak Setuju nilainya 2  

 Jawaban Sangat Tidak Setuju nilainya 1 
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3.4.1. Uji Instrumen 

3.4.1.1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut atau dengan kata lain, uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya kuesioner tersebut Ghozali (2016). Uji Validitas dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Person Correlation.  

3.4.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebur 

adalah stabil dari waktu ke waktu Ghozali (2016). Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seserang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 Ghonzali (2016). 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini hanya menguji 3 Asumsi Klasik. Berikut 3 Uji 

Asumsi Klasik yang diuji : 

3.4.2.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji pendistribusian 

variabel dependen dan variabel independen pada model regresi. Model regresi 

yang baik harus memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal Ghozali 

(2016). Model regresi yang terdistribusi secara normal akan berbentuk kurva yang 
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simetris. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel Murniati et al 

(2013). Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (Sig) Kolmogorov-Smirnov 

lebih besar dari α = 0.05 Ghozali (2016).  

3.4.2.2. Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance, jika terjadi heteroskedastisitas maka 

model regresi tersebut ―Tidak Baik‖ Ghozali (2016). Uji Heteroskedastisitas pada 

penelitian ini menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan cara meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen Murniati et al (2013). Data 

dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika probabilitas (Sig) koefisien regresi 

(β) dari masing-masing variabel indepeden lebih besar dari α=0.05 Ghozali 

(2016). 

3.4.2.3. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas (independen) 

Ghozali (2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinear Ghozali (2016). Uji 

Multikolinearitas dilakukan dengan program SPSS dengan melakukan uji regresi, 

dasar pengambilan keputusan dalam Uji Multikolinearitas ini adalah dilihat dari 

nilai Variance Inflarion Factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai tolerance > 0.1 dan 

VIF < 10, maka dipastikan tidak terjadi multikolinearitas Ghozali (2016). 
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3.5. Uji Hipotesis 

3.5.1. Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda Ghozali (2016) bertujuan untuk menguji 

seberapa besar pengaruh dari variabel dependen dengan satu atau lebih variabel 

independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata 

populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ e 

Dimana :  

Y  : keefektifan audit internal  

a  : konstanta  

β    : koefisien regresi  

X1  : pengalaman auditor 

 

X2  : pendidikan 

X3  : pelatihan 

X4  : independensi auditor 

e     : eror

Tolak ukur pengambilan keputusan hipotesis : 

1. Jika nilai sig/2 < 0,05 maka H1-H4 diterima. 

2. Jika nilai sig/2 ≥ 0,05 maka H1-H4 ditolak. 

3.5.1.1. Uji Fit Model (Uji F) 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of fit. Uji Statistik F menunjukan apakah semua variabel 
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independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. 

Dasar dalam pengambilan keputusan, apabila signidikansi F<0,05 maka 

model regresi fit dengan data sebaliknya apabila signifikansi F > 0.05 maka model 

regresi tidak fit dengan data Ghozali (2016). 

3.5.1.2. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) Murniati et al (2013) bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2016). 

 


