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                                                                                Abstrak  

 

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta yang dapat digunakan dalam metode uji statistik. Analisis korelasi 

pearson’s product moment dan korelasi rank spearman memiliki persyaratan yaitu data memiliki skala 

pengukuran interval dan rasio, memenuhi asumsi normalitas dan banyaknya jumlah data yang akan diproses. 

Penelitian ini akan menguji konektivitas untuk mengetahui hubungan antara mata kuliah auditing dengan audit 

sistem informasi. Metode penelitian ini menggunakan analisis korelasi dengan pendekatan pearson’s product 

moment yang menggunakan 17 (tujuh belas) data nilai akhir mata kuliah auditing dan audit sistem informasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat konektivitas yang signifikan antara mata kuliah auditing 

dengan audit sistem informasi karena nilai rhitung < rtabel, kemudian besarnya kontribusi antar mata kuliah auditing 

terhadap mata kuliah audit sistem informasi sangat rendah yaitu hanya sebesar 4,62 persen. 

 

Kata kunci: pearson’s product moment, auditing, audit sistem informasi. 

 

 

1. Pendahuluan 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. 

Aliran data digunakan untuk mendeskripsikan 

suatu sistem yang telah ada atau sistem baru 

yang akan dikembangkan dalam bentuk diagram, 

flowchart, flowmap maupun model lainnya. Jenis 

data yang digunakan dalam suatu penelitian akan 

mempengaruhi pemilihan prosedur dan metode 

uji statisik yang akan digunakan [1]. 

Pemilihan uji statistik tidaklah mudah, 

harus mempelajari terlebih dahulu persyaratan-

persyaratan prosedur analisis yang akan 

dipergunakan dengan mempertimbangkan: (1) 

judul; (2) masalah; dan jenis data (3) [2]. Jenis 

data yang diperlukan memberikan dasar 

bagaimana seorang peneliti dapat merancang 

instrumen untuk mengumpulkan data tersebut. 

Analisis korelasi adalah salah satu metode yang 

cukup familiar, mudah dipahami sehingga cukup 

sering digunakan oleh para peneliti pemula yang 

bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linier antar variabel atau konstruk. 

Kajian mengenai analisis korelasi di 

lingkungan akademik telah dilakukan beberapa 

riset dengan teknik-teknik tertentu seperti 

korelasi Pearson’s Product Moment dan korelasi 

Rank Spearman dengan persyaratan atau asumsi 

skala datanya interval dan rasio, normalitas data 

dan jumlah data yang akan diproses [3].  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peneli-

peneliti terdahulu atas korelasi antara 

Kemampuan Kognitif Mahasiswa pada Mata 

Kuliah Telaah Kurikulum Fisika dan 

Pengembangan Program Pengajaran Fisika 

(P3F), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat 

antara mata kuliah tersebut dengan skor 80,24 

persen – 93,75 persen [4]. Penelitian tentang 

analisa korelasi mata kuliah penelitian yaitu RTI, 

Metpen dan E-proyek dengan tugas akhir 

menggunakan product moment, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa seluruh mata kuliah tidak 

memiliki hubungan positif karena nilai rhitung < 

rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 [5]. Penelitian 

tentang penentuan hubungan mata kuliah 

penelitian dan tugas akhir dengan korelasi rank 

spearman, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

data signifikan hanya untuk korelasi mata kuliah 

Metpen dan E-Proyek karena Rho > Rtabel, 

sedangkan mata kuliah penelitian yaitu RTI, 

Metpen dan E-proyek dengan Tugas Akhir 

menunjukkan bahwa semuanya tidak signifikan 

karena nilai Rho < Rtabel dengan taraf signifikansi 

0,05 [3]. Ketidakkonsistenan hasil penelitian 

pada penelitian [3] [5] yang tidak menunjukkan 
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analisis korelasi dengan menggunakan kedua 

teknik yaitu product moment dan rank spearman.  

Konektivitas merupakan hubungan antara 

dua atau lebih titik dalam jaringan [6]. Istilah 

konektivitas dalam pendekatan ilmu komputer 

didefinisikan sebagai kemampuan perangkat 

berbasis komputer untuk berkomunikasi dengan 

komputer lainnya dan berbagi informasi 

dimengerti tanpa adanya intervensi manusia. 

Konektivitas menjadi ukuran melalui beberapa 

cara dengan poin-poin yang saling terhubung 

satu sama lain [7].  

Auditing merujuk pada suatu pendekatan 

pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis oleh pihak-pihak yang independen. 

Auditing dan Audit Sistem Informasi adalah mata 

kuliah peminatan atau konsentrasi komputer 

akuntansi yang terdapat pada jurusan sistem 

informasi yang saling berhubungan dan tidak 

terpisahkan. 

Korelasi Pearson’s Product Moment 

merupakan pengukuran parametrik yang akan 

menghasilkan koefisien korelasi yang berfungsi 

untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara 

2 (dua) variabel [8]. Analisis korelasi ini 

memiliki memiliki syarat: (1) variabel X dan Y 

harus bersifat independen satu sama lainnya; (2) 

variabel harus bersifat kuantitatif simetris; dan 

(3) menggunakan skala interval / rasio [5]. 

Penelitian ini berfokus mata kuliah Auditing 

dengan Audit Sistem Informasi yang masuk 

dalam kurikulum jurusan Sistem Informasi pada 

Semester 5 dan 6. 

  

2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif dengan bentuk hubungan simestris. 

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 2 

(dua) variabel atau lebih [9]. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 

antara mata kuliah auditing dengan audit sistem 

informasi dengan pendekatan pearson’s product 

moment. 

Perhitungan dilakukan pada 17 (tujuh belas) 

data nilai akhir pada mata kuliah auditing dan 

audit sistem informasi. Tahapan menilai 

konektivitas antar kedua mata kuliah tersebut 

melalui beberapa tahapan [10]: 

1) Menentukan hipotesis penelitian 

2) Menentukan hipotesis statistik 

3) Membuat tabel penolong untuk menghitung 

korelasi pearson’s product moment 

4) Mencari rhitung dengan rumus pearson’s 

product moment berikut ini: 

 
Keterangan: 

rXY : koefisien korelasi antara instrumen X 

dan instrumen Y 

n : jumlah data 

∑X : jumlah skor dalam instrumen X 

∑Y : jumlah skor dalam instrumen Y 

∑XY : jumlah skor dalam instrumen X dan Y 

∑X2 : jumlah kuadrat dalam skor instrumen 

X 

∑Y2 : jumlah kuadrat dalam skor instrumen 

Y 

5) Mencari besarnya sumbangan (kontribusi) 

variabel X terhadap Y dengan rumus berikut 

ini: 

KP = r2 x 100% 

Keterangan: 

KP : nilai koefisien determinan 

r : nilai koefisien korelasi 

Korelasi pearson’s product moment dengan 

ketentuan nilai r tidak lebih dari (-1 ≤ r ≤ +1). 

Apabila nilai r = -1 berarti korelasi memiliki 

nilai yang negatif sempurna; r = 0 berarti 

tidak terdapat korelasi; dan r = 1 berarti 

korelasi yang sangat kuat. 

Tabel 1  Pedoman untuk Memberikan Interpretasi 

Koefisien Korelasi [9] 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

6) Membuat kesimpulan 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1 Menentukan Hipotesis Penelitian 

H0 = Tidak terdapat konektivitas yang 

signifikan antara mata kuliah auditing 

dengan audit sistem informasi 

HA = Terdapat konektivitas yang signifikan 

antara mata kuliah auditing dengan 

audit sistem informasi 

 

3.2 Menentukan Hipotesis Statistik 

H0 : rxy = 0 

HA : rxy ≠ 0 

 

3.3 Membuat Tabel Penolong untuk 

Menghitung Korelasi Pearson’s Product 

Moment 

 



Tabel 2  Tabel antara Mata Kuliah Auditing dan 

Audit Sistem Informasi 

AUDITING AUDIT SI

(X) (Y)

1 66,5 80,5 4422,25 6480,25 5353,25

2 70,4 80,5 4956,16 6480,25 5667,2

3 78,15 79 6107,42 6241 6173,85

4 68,3 81 4664,89 6561 5532,3

5 77,9 79 6068,41 6241 6154,1

6 69,3 81 4802,49 6561 5613,3

7 68,8 81 4733,44 6561 5572,8

8 75,3 86 5670,09 7396 6475,8

9 68,85 84 4740,32 7056 5783,4

10 65,9 82,5 4342,81 6806,25 5436,75

11 75,65 82,5 5722,92 6806,25 6241,13

12 73,3 87,5 5372,89 7656,25 6413,75

13 69,4 77 4816,36 5929 5343,8

14 76,6 87,5 5867,56 7656,25 6702,5

15 80,15 81 6424,02 6561 6492,15

16 68,1 75 4637,61 5625 5107,5

17 76 81 5776 6561 6156

∑ 1228,6 1386 89125,65 113178,50 100219,58

DATA X² Y² XY

 

3.4 Mencari rhitung 

rXY =  17(100219) – (1228,6).(1386)   

 √{17.(89125,65)2-(1228,6)2}.{17.(113178,5)2- (1386)2} 

rXY =  893,18  = 0,2150 

 4153,66 

Setelah rhitung diketahui sebesar 0,2150, 

maka dibandingkan dengan hasil yang diperoleh 

dari rtabel sebesar 0,4821 (df=2) pada taraf 

signifikansi 0,05. 

 

3.5 Mencari Nilai KP 

KP = (0,2150)2 x 100% 

 = 0,0462 x 100% = 4,62% 

 

3.6 Membuat Kesimpulan 

Setelah rhitung dan nilai KP diketahui, rhitung 

dibandingkan dengan rtabel yaitu 0,2150 < 0,4821, 

maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat 

konektivitas yang signifikan antara mata kuliah 

auditing dengan audit sistem informasi. Nilai KP 

sebesar 4,62 persen artinya mata kuliah auditing 

memberikan kontribusi terhadap mata kuliah 

audit sistem informasi sebesar 4,62 persen dan 

sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

dirumuskan ke dalam hipotesis penelitian. 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Simpulan yang dihasilkan dari konektivitas 

antara mata kuliah auditing dengan audit sistem 

informasi dengan pendekatan Pearson’s Product 

Moment adalah tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara mata kuliah auditing dengan 

audit sistem informasi dan mata kuliah auditing 

memiliki kontribusi yang sangat rendah terhadap 

mata kuliah audit sistem informasi. 

Rekomendasi penelitian dapat ditujukan 

kepada: 

a. penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan kembali konektivitas antar 

mata kuliah prasyarat lainnya dalam 

kurikulum sistem informasi seperti 

pemrograman I dan II, sistem dan 

perancangan basis data serta menggunakan 

pendekatan analisis korelasi lainnya. 

b. Pejabat dan dosen pengampu mata kuliah, 

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi untuk rencana pembelajaran 

semester (RPS) khususnya pada mata kuliah 

prasyarat. 
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