BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian dasar karena bertujuan untuk

melakukan perkembangan teori berdasarkan fakta yang ada (Sukmadinata, 2009).
Penelitian dasar adalah penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan
atau teknologi dasar (Dane, 2006).
Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini merupakan penelitian
yang miliki hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Variabel
independen dalam penelitian adalah dimensi budaya menurut Hofstede (1980)
yakni jarak kekuasaan (power distance), penghindaran ketidakpastian (uncertainty
avoidance), individualisme vs kolektivisme (individualism vs collectivism) dan
maskulinitas vs feminitas (masculinity vs feminity) sedangkan variabel dependen
adalah efektivitas fungsi audit internal.

3.2

Objek Penelitian
Objek penelitian adalah suatu sasaran penelitian dengan tujuan dan

kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Populasi dari penelitian ini
adalah auditor internal yang bekerja pada BPR yang berlokasi di Kepulauan Riau.
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data yang
akan diberikan kepada responden.
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Pengambilan sampel

dilakukan

menggunakan metode

purposive

sampling karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja
dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003;
Indriasari, 2008). Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang
berposisi sebagai auditor internal pada BPR di wilayah Kepulauan Riau, yakni
staf, manajer ataupun kepala eksekutif audit. Penelitian ini dilakukan bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara dimensi budaya dengan efektivitas auditor
internal di Kepulauan Riau.

3.3

Definisi Operasional Variabel

3.3.1

Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh

variabel independen (Indriantoro & Supomo, 2002). Dalam penelitian ini yang
menjadi variable dependen atau terikat adalah efektivitas fungsi audit internal.
Efektivitas fungsi audit internal adalah kemampuan audit internal dalam
merencanakan, melaksanakan dan secara objektif mengkomunikasikan temuan
yang berguna (Spraakman, 1997; Dittenhofer, 2001).
Instrumen dalam variabel efektivitas fungsi audit internal diadopsi dari
Lenz (2014). Pada variabel efektivitas fungsi audit internal terdapat 12
pertanyaan, dimana pada setiap pertanyaan bernilai antara 0 atau 1. Skala
pengukuran yang digunakan adalah skala interval. Dengan jumlah pertanyaan
sebanyak 12, maka kisaran nilai dalam variabel efektivitas fungsi audit internal
antara 0 sampai 12, hasil yang lebih besar menunjukkan efektivitas fungsi audit
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internal yang lebih baik. Lampiran 8 menunjukkan setiap pertanyaan dan label
atau nilai yang diberikan atas tanggapan yang diberikan.
3.3.2

Variabel Independen
Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro & Supomo, 2002). Variabel bebas
dalam penelitian ini adalah dimensi budaya menurut Hofstede. Ukuran untuk
dimensi budaya diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Yoo et al. (2011).
Dalam penelitian tersebut terdapat instrumen pengukuran baru yang menilai
dimensi budaya Hofstede di tingkat individu.
3.3.2.1 Jarak Kekuasaan (Power Distance)
Jarak kekuasaan (power distance) adalah sejauh mana anggota organisasi
yang kurang berkuasa mengantisipasi kekuasaan untuk didistribusikan secara
tidak adil dan menerima status quo ini (Hofstede, 2001).
Instrumen pengukuran diadopsi dari penelitian Yoo et al. (2011) dan
menggunakan skala Likert tipe 7 poin dimana angka 1 untuk sangat tidak setuju
sekali dan angka 7 untuk sangat setuju sekali. Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala interval.
3.3.2.2 Penghindaran Ketidakpastian (Uncertainty Avoidance)
Penghindaran ketidakpastian sebagai sejauh mana anggota budaya
merasa terancam oleh situasi yang tidak jelas atau tidak diketahui (Hofstede,
2001).
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Instrumen pengukuran diadopsi dari penelitian Yoo et al. (2011) dan
menggunakan skala Likert tipe 7 poin dimana angka 1 untuk sangat tidak setuju
sekali dan angka 7 untuk sangat setuju sekali. Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala interval.
3.3.2.3 Individualisme vs Kolektivisme (Individualism vs Collectivism)
Individualisme versus kolektivisme (individualism vs collectivism)
adalah penilaian proposisi pada loyalitas kelompok, kesejahteraan atau
kepentingan kelompok terhadap individu (Hofstede, 2001).
Instrumen pengukuran diadopsi dari penelitian Yoo et al. (2011) dan
menggunakan skala Likert tipe 7 poin dimana angka 1 untuk sangat tidak setuju
sekali dan angka 7 untuk sangat setuju sekali. Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala interval.
3.3.2.4 Maskulinitas vs Feminitas (Masculinity vs Feminity)
Maskulinitas versus feminitas (masculinity vs feminity) mengacu pada
perbedaan antara pria dan wanita dalam hal pengambilan keputusan, karakteristik
pekerjaan dan pemecahan sebuah masalah (Hofstede, 2001).
Instrumen pengukuran diadopsi dari penelitian Yoo et al. (2011) dan
menggunakan skala Likert tipe 7 poin dimana angka 1 untuk sangat tidak setuju
sekali dan angka 7 untuk sangat setuju sekali. Skala pengukuran yang digunakan
adalah skala interval.
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3.4

Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer tersebut berasal dari kuesioner yang dibagikan ke Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) yang berlokasi di Batam. Data yang didapatkan berupa pendapat dari
subjek yang berada dalam objek penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan
menggunakan website atau link yang disebarkan kepada responden yang bekerja
di BPR.

3.5

Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan Mutiple Regression untuk menganalisis

hubungan antara dimensi budaya dan efektifitas fungsi audit internal. Variabel
independen adalah dimensi budaya yang terdiri dari jarak kekuasaan (power
distance), penghindaran ketidakpastian (uncertainty avoidance), kolektivisme
versus individualisme dan maskulinitas versus feminitas, sedangkan variabel
dependen adalah efektivitas fungsi audit internal. Penelitian ini melakukan
analisis Exploratory Factor terhadap dimensi budaya. Korelasi Pearson
digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan analisis Multiple
Regression digunakan untuk mengetahui pengaruh dimensi budaya terhadap
efektifitas fungsi audit internal dan untuk menguji hipotesis penelitian. SPSS versi
22.0 digunakan untuk menghitung dan menganalisa hasilnya.
3.5.1

Uji Statistika Deskriptif
Statistika

deskriptif

merupakan

metode

yang

berfungsi

untuk

menggambarkan dan menjelaskan data-data secara deskriptif atau bersifat umum.
Statistika deskriptif memberikan gambaran pada data yang menunjukkan nilai

Universitas Internasional Batam

Tomi, Hubungan antara Budaya dengan Efektivitas Fungsi Audit Internal.
UIB Repository©2018

28

frekuensi, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum
(Ghozali, 2009).
Sugiyono (2008) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah
metode penelitian yang pengumpulan datanya sesuai dengan fakta atau aktual
kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan
sebuah gambaran atas masalah yang terdapat pada sebuah penelitian.
3.5.2

Uji Outlier
Uji Outlier berfungsi untuk melihat data yang menyimpang sehingga

menyebabkan hasil data menjadi tidak signifikan. Uji ini menggunakan nilai z
(standard score) yang disebut Z-Score. Penilaian hasil Z-Score dilihat dari jika
sampel berjumlah lebih dari 80 maka hasil Z-Score yang bernilai lebih dari 3 atau
kurang dari -3 maka termasuk data outlier atau data yang menyimpang.
3.5.3

Uji Kualitas Data
Pengujian kualitas data berfungsi untuk menunjukkan kebenaran atas

data yang ditampilkan dari hasil penelitian. Uji kualitas dikatakan berhasil jika
melewati 2 hasil uji, yakni uji validitas dan uji reliabilitas. Jika berhasil melewati
kedua uji tersebut, maka data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan atas
kebenarannya.
3.5.3.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk menguji tingkat keakuratan atau
kecermatan alat ukur (kuesioner) yang digunakan dalam penelitian. Suatu
kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,
2009). Uji validitas menggunakan muatan faktor (factor loading). Dengan analisis
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ini, maka dapat diketahui pertanyaan yang valid jika nilai muatan faktor lebih dari
0,4 maka pertanyaan dalam penelitian valid (Nunally, 1978).
3.5.3.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukan kekonsistenan sebuah hasil
pengukuran, apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Dengan kata lain
reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur
(kuesioner) dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
Suatu kuesioner dikatakan dapat dipercaya (reliable) jika jawaban
terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Tingkat kepercayaan
(reliable) sebuah kuesioner dapat peroleh dengan melakukan pengujian
menggunakan metode statistik Cronbach Alpha. Jika hasil dari uji Cronbach
Alpha menghasilkan nilai lebih dari 0,6 maka alat pengukur (kuesioner) dalam
penelitian dapat dipercayakan (reliable) (Mustafa, 2009).
3.5.4

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan salah satu pengujian prasyarat pada regresi

linear berganda. Asumsi klasik pada dasarnya terdiri beberapa pengujian, yakni
uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.
Dalam penelitian ini seluruh jenis pengujian asumsi klasik digunakan, yakni uji
normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.
3.5.4.1 Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistika menjadi tidak valid untuk
jumlah sampel kecil. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-
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Smirnov. Sebuah data harus menghasilkan nilai dari Asymp Sig (2-tailed) dalam
hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov sebesar lebih dari 0,05 baru dapat
dikatakan sudah terdistribusi secara normal.
3.5.4.2 Uji Multikolinieritas
Menurut

Ghozali

(2011),

uji

multikolinieritas

bertujuan

untuk

menunjukkan apakah ada korelasi antara sesama variabel independen dalam
model regresi. Sebuah model regresi dapat dikatakan baik, jika antara variabel
bebas atau independen tidak memiliki korelasi satu dengan yang lain.
Multikolineritas dapat dideteksi dengan menggunakan nilai VIF (Variance
Inflation Factor) dan Toleransi. Jika nilai VIF lebih dari 10 maka disimpulkan
bahwa ada multikolineritas antar variabel independen.
3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2011), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji
apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain
tetap,

maka

disebut

Homoskedastisitas

dan

jika

berbeda

disebut

Heteroskedastisitas.
Dalam regresi ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.
Dimana uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual
dengan variabel-variabel independen dalam model (Gujarati, 2003). Hasil
dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas kalau nilai signifikan lebih dari 0,05
(Gujarati, 2003).
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3.5.5

Uji Hipotesis
Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik

analisis regresi berganda. Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel
terikat dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas namun masih
menunjukkan diagram hubungan yang linear (Hasan, 2008). Sebelum model
regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan
pengujian asumsi klasik. Regresi ganda berguna untuk mendapatkan pengaruh dua
variabel kriterium atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor
atau lebih dengan variabel kriteriumnya, atau meramalkan dua variabel prediktor
atau lebih terhadap variabel kriteriumnya (Meilia, 2010).
3.5.5.1 Uji F
Uji F atau uji simultan digunakan untuk menguji pengaruh variabel
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu
persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistika (Santoso, 2004).
Hasil uji F dilihat dari hasil nilai signifikansi. Dimana jika hasil
signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel dependen jika diuji secara simultan. Jika hasil
signifikansi kurang dari 0,05 maka sebaliknya, yakni variabel independen
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.
3.5.5.2 Uji t
Pengujian hipotesis secara parsial, dapat diuji dengan menggunakan
rumus uji t. Uji t bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pada masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t pada dasarnya
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas atau independen secara
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individu dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011). Dalam
penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing
variabel independen dimensi budaya yang terdiri atas jarak kekuasaan (power
distance), penghindaran ketidakpastian (uncertainty avoidance), kolektivisme,
maskulinitas terhadap efektivitas fungsi audit internal yang merupakan variabel
dependennya.
Hasil uji t dilihat dari hasil nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas
kurang dari 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen secara individu. Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05
maka sebaliknya, yakni

variabel independen tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel dependen secara individu (Ghozali, 2011).
3.5.5.3 Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Nilai koefisien determinasi (R2) merupakan besar pengaruh seluruh
variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditampilkan dalam bentuk persentase
(%). Nilai R2 (koefisien determinasi) yang digunakan adalah Adjusted R-Square x
100%.
Jika hasil uji R2 mendekati 1 maka menyatakan bahwa variabel bebas
atau independen mampu menjelaskan secara menyeluruh atau lengkap
pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependen.
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