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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Asosiatif. Dimana peneliti akan 

meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

Kinerja Audit Internal Pemerintah dengan menyebar kuisioner keauditor 

Inspektorat yang berada di kota Malang.  

B.  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan. Populasi dalam 

penelitian ini ialah seluruh auditor yang bekerja pada Inspektorat kota Malang. 

Sample adalah sebagian dari populasi yang akan di teliti. Metode pengambilan 

sampel menggunakan Non Probability Sampling dimana dengan jenis sampling 

jenuh atau sensus. Menurut Kuncoro (2007:164), sampling jenuh ini mengambil 

semua populasi menjadi sample, dikarenakan terbatasnya populasi. Pengambilan 

sample dengan metode ini akan membantu penulis untuk melakukan perhitungan 

statistic untuk menentukan hubungan kedua variable yang diteliti.  

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variable  

Dalam penelitian ini, bila dilihat antara hubungan masing-masing variabel, 

maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen 

(bebas) dan variabel dependen (terikat). 
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Tabel 3.1 

 Variabel Definisi 

Variabel 

Indikator Pengukuran 

Variabel 

Independen 

Gaya 

Kepemimpinan 

(X1) 

keahlian yang 

dimiliki oleh 

seorang 

pemimpin 

untuk 

mempengaruhi 

bawahannya 

1. Menunjukkan 

empati 

2. Menjelaskan 

misi dengan 

menarik 

3. Menunjukkan 

keyakinan 

4. Meningkatka

n image 

5. Memberikan 

peluang untuk 

sukses 

Diukur 

menggunakan 

skala likert 5 

poin 

Budaya 

Organisasi 

(X2) 

suatu pola 

asumsi dasar 

yang 

diciptakan, 

ditemukan dan 

dikembangkan 

oleh kelompok 

tertentu 

sebagai 

pembelajaran 

untuk 

mengatasi 

masalah 

adaptasi 

eksternal dan 

integrasi 

internal 

 

1. Profesionalis

me 

2. jarak 

manajemen 

3. percaya pada 

rekan kerja 

4. integrasi. 

 

Diukur 

menggunakan 

skala likert 5 

poin 

Variabel 

Dependen 

Kinerja 

Auditor 

Internal (Y) 

audit atas 

pelaksanaan 

tugas dan 

fungsi instansi 

pemerintah 

yang terdiri 

atas audit 

aspek 

ekonomi, 

efisiensi, dan 

audit aspek 

efektifitas 

1. Kemampuan 

2. Komitmen 

profesional 

3. Motivasi 

4. Kepuasan 

kerja  

 

Diukur 

menggunakan 

skala likert 5 

poin 
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Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin 

untuk setiap pernyataan yang diajukan kepada responden dengan rincian sebagai 

berikut :  

Tabel 3.2 

Penilaian Skor Pernyataan 

Jenis Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 

Tidak Setuju (TS)  

Ragu-Ragu (R) 

Setuju (S)  

Sangat Setuju (SS)  

1 

2 

3 

4 

5 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

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

adalah data yang diperoleh langsung dari inspekorat kota Malang mengenai gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi dan kinerja auditor. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan 

kuisioner ke Inspektorat yang berada di Kota Malang. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan kuisioner likert 5 poin, kuisioner yang 

digunakan berjenis tertutup. Responden adalah pegawai di inspektorat kota 

Malang yang bekerja sebagai auditor. Kuisioner berisi pernyataan mengenai gaya 

kepemimpinan yang bersumber dari Baihaqi tahun 2010 , budaya organisasi 

bersumber dari Rusdan tahun 2010 dan kinerja auditor dari Trisnangsih tahun 

2007. Kuisioner ini akan dikirimkan secara langsung ke inspektorat melalui bagian 
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sekertariat di inspektorat, akhirnya akan diambil langsung ke inspektorat melalui 

bagian sekertariat di inspektorat. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif  

Statisitik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum dan minimum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah 

pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan (Ghozali, 2016) 

2. Melakukan Uji Regresi Linier Berganda 

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan 

menggunakan media analisis berupa program Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Regresi berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian 

dalam membuktikan hipotesis.  

𝑌 =  𝛼 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑒 

dimana : 

Y      = Kualitas Audit  

 𝛼  = Konstanta  

𝑏𝑥  = Koefisien Regresi   

X1  = Variabel Independen ( Kompetensi)  

X2   = Variabel Independen ( Independensi ) 

e      = Error 

 

 



31 
 

 
 

3. Melakukan Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi linier berganda, perlu 

dilakukan pengujian asumsi klasik. Ada beberapa asumsi yang harus di penuhi dulu 

sebelum menganalisis regresi linier berganda, asumsinya ialah :  

a) Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi data residual tersebut 

mempunyai distribusi normal atau tidak. (Hamza, 2017) 

Uji yang digunakan disini ialah One-Sample Kolmogorov-Smirnov test. Data 

dikatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar atau sama dengan 5%. 

sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal jika signifikannya lebih kecil 

(Ghozali, 2016)   

Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis  

Hipotesis nol (H0)  : Data di distribusi normal  

Hipotesis Alternatif (HA) : Data di distribusi tidak normal  

Model regresi yang baik adalah model regresi yang normal atau mendekati 

normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statik.  

b) Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Jika variable-variable yang menjelaskan 

berkolerasi satu sama lain maka sangat sulit untuk memisahkan pengaruhnya 
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masing-masing dan untuk mendapatkan penaksir yang baik bagi koefisien-

koefisien regresi.  

Metode yang digunakan dalam mendeteksi adanya multikolinearitas dalam 

menjalankan penelitian ini yaitu dengan melihat nilai tolerance dan lawannya 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable independen 

menjadi variable dependen dan diregres terhadap variable independen lainnya. 

Menurut semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar nilai VIF maka semakin 

mendekati terjadinya multikolinearitas. Nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 

akan menandakan adanya multikolonieritas (Ghozali, 2016) 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  

Pengujian adanya heteroskadastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji glesjer, dimana uji tersebut dilakukan dengan membuat membuat 

model regresi yang melibatkan nilai absolut residu sebagai variable terikat terhadap 

semua variable bebas.  

Gejalanya akan ditunjukkan oleh koefisien regresi masing-masing variable 

independen terhadap nilai absolut residunya, jika nila probabilitasnya > nilai alpha 

nya (0,05) maka dapat di pastikan model tidak mengandung unsur 

heteroskadastisitas. 
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4. Melakukan Uji Hipotesis 

a) Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Uji ini digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. 

Jika nilai 𝑅2 mendekati 0 menandakan kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai 𝑅2 mendekati 

1  menandakan variabel independen memberikan hampir semua informasi terkait 

dengan variabel dependen (Ghozali, 2016) 

b) Uji Statistik F 

Uji F dilakukan untuk menguji tingkat pengaruh variable independen terhadap 

variable dependen secara bersamaan. Jika F hitung > F table itu menunjukkan 

bahwa secara keseuluruhan variable independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variable dependen (Ghozali, 2016) 

Tahapan pengujian hipotesis dengan uji F yaitu :  

H0 : b1 = b2 = ….. = bk = 0 →variable independen tidak berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variable dependen  

HA : b1 ≠ b2 ≠ …... ≠ bk ≠ 0 → variable independen berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen 

c) Uji Statistik t 

Menurut (Ghozali, 2016) uji statistik t ini untuk menguji variable independen 

terhadap variable dependennya secara terpisah. Adapun kriteria pengujian dengan 

menggunakan uji t, yaitu :  
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Ha : b1 = b2 = ….. = bk = 0  

Ha : b1 ≠ b2 ≠ ….. ≠ bk ≠ 0  

 Jika signifikasi t < 0,05, maka Ha diterima yang berarti variable independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen  

 Jika signifikasi t > 0,05, maka Ha diterima yang berarti variable 

independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependen.  

 


