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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dibahas  mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer dengan 

menyebar kuisioner pada auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Surakarta 

dan Yogyakarta. 

 

B.  Populasi, Sampel, dan teknik pengambilan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan publik/auditor 

dari tingkatan partner, manajer, senior, dan junior yang terdaftar dan bekerja 

pada Kantor Akuntan publik (KAP) yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa auditor yang 

bekerja di KAP Surakarta dan Yogyakarta. Pada penelitian ini teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode convenience yaitu teknik 

berdasarkan kesediaan responden untuk mengisi kuisioner.  
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Tabel III.1 

Diskripsi Quartile 

No. Nama KAP Surakarta dan Yogyakarta 
Jumlah 

kuisioner 

yang disebar 

Jumlah 

Kuisioner yang 

dikembalikan 

1. KAP Wartono & Rekan 15 5 

2. KAP Dr. Payamta, CPA 6 5 

3. KAP Drs. Soeroso Donosapoetro 10 7 

4. KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan 12 5 

5. KAP Drs. Hadiono 9 7 

6. KAP Bismar, Muntalib & Yunus 9 5 

7. KAP Mahsun Armand Nugrahanto 8 5 

8. KAP Indarto Waluyo 10 6 

 Jumlah 79 45 

 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yaitu 

data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian ini 

dilakukan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kuesioner tersebut 

berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang keahlian audit, tekanan 

ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran terhadap variabel 

dependen yaitu audit judgment dan variabel independen yaitu keahlian audit, 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman. 
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Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala interval likert. 

Skala interval yaitu skala dari persepsi jawaban responden. Dengan 

menggunakan 5 point skill yaitu : 

1 = STS   (Sangat Tidak Setuju) 

2 = TS      (Tidak Setuju) 

3 = N        (Netral) 

4 = S         (Setuju) 

5 = SS       (Sangat Setuju) 

Terdapat empat variabel bebas dalam penelitian ini yaitu keahlian 

audit, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman. Definisi dari 

variabel-variabel beserta pengukurannya yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1.  Keahlian Audit (KA) merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan  

yang luas, pendidikan serta ketrampilan yang tinggi, Artha et. al.,(2014). 

Variabel ini diukur dengan 5 item pertanyaan dengan Indikator 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki serta peningkatan penguasaan 

audit. 

2.  Tekanan ketaatan (TK) adalah tekanan yang diterima oleh auditor junior 

dari auditor senior atau atasan dan entitas yang diperiksa untuk melakukan 

tindakan yang menyimpang dari standar etika dan profesionalisme, Pektra 

dan Kurnia(2015). Variabel ini diukur dengan 9 item pertanyaan, indikator 

yang digunakan yaitu tentang tekanan ketaatan dari klien dan tekanan dari 

atasan. 
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3.  Kompleksitas tugas (KT) merupakan tugas yang tidak terstruktur, sulit 

untuk dipahami, dan ambigu, Praditaningrum (2012:22) dalam Artha et. 

al.,(2014). Variabel ini diukur dengan 6 item pertanyaan dengan indikator 

yaitu tingkat kesabaran, dan tingkat ketergantungan yang dibutuhkan 

dalam menyelesaikan tugas. 

4.   Pengalaman (Peng) adalah pengalaman yang dimiliki seorang auditor 

dalam melakukan pemeriksaaan dari banyaknya penugasan berbeda yang 

pernah dilakukan dan juga lamanya auditor menjalankan profesinya serta 

dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan, 

Pektra dan Kurnia(2015). Variabel ini diukur dengan 7 item pertanyaan 

dengan indikator lamanya bekerja dan banyaknya tugas. 

5.  Audit judgment (AJ) merupakan kebijakan auditor untuk menentukan hasil 

auditnya sesuai dengan pertimbangan yang dimiliki. Variabel ini diukur 

dengan 6 item pertanyaan dengan indikator yaitu penentuan tingkat 

materialitas dan perekayasaan transaksi. 

 

E. Metode Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi linier 

berganda, yaitu teknik statistik untuk menafsir varians dalam variabel terikat 

dengan meregresi variabel bebas terhadapnya (Sekaran, 2006:239). Hal ini 

sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta hipotesis-hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini. Setelah semua data dalam penelitian ini terkumpul, maka 

selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari: 
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1. Uji Instrumen Data  

a) Uji Validitas  

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana   

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Purbayu, 

2005 : 247) dalam Setiawan(2015). Uji validitas ditujukan untuk 

mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran 

dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik 

yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor 

total dengan menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. 

Data dinyatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari 

Corrected Item Total Correlation > dari r-tabel pada signifikansi 0,05 

(5%) 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat 

ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan (Purbayu, 

2005: 251) dalam Setiawan(2015). Realibilitas suatu variabel yang 

dibentuk dari daftar pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,60. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh hasil atau nilai yang tidak bias atau estimator 

linier tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbiased Estimatory BLUE), 
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maka model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan 

asumsi klasik. Asumsi klasik tersebut yaitu: 

a)  Uji normalitas Data  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi baik apabila setiap residual didistribusikan secara normal. 

Untuk menguji normal dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov 

Smirnov, dasar pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas 

signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b)  Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk menguji masalah heteroskedastisitas bisa 

dilihat pada hasil regresi gletser, apabila hasil regresi untuk masing-

masing variabel menunjukkan signifikasi yang lebih besar dari tingkat 

signifikasi yang digunakan, maka tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas. Dalam hal ini apabila signifikansi lebih besar dari 

0.05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas 

c)  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 
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independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat (1) nilai 

tolerance (TOL) dan lawannya, (2) variance Inflation Factor (VIF). 

Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance yang lebih dari 0,1 dan variance inflation factor (VIF) yang 

kurang dari 10. 

3. Uji Hipotesis  

a) Analisis Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan 

pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang 

dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang 

mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen. Sehingga analisis 

regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

AJ= α + b1.KA + b2.TK+ b3.KT + b4.Peng + e 

Keterangan : 

Y                :   Audit judgment 

α                :   Konstanta 

b1,b2,b3,b4  :   Koefisien variabel bebas 

KA             :   Keahlian audit 

                TK              :   Tekanan ketaatan 

                KT              :   Kompleksitas tugas 

               Peng            :   Pengalaman 
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               e                   :   Variabel pengganggu 

b)   Uji F 

Uji F atau uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh secara bersama-sama (silmutan) variabel-variabel 

independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Kriteria 

pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut: 

- Jika nilai Fhitung  > Ftabel, berarti ada pengaruh secara serentak dari 

semua variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya 

model regresi yang digunakan fit of goodness. 

- Jika nilai Fhitung <  Ftabel, berarti tidak ada pengaruh secara serentak 

dari semua variabel independen terhadap variabel dependen, yang 

berarti model regresi tidak fit. 

c)    Uji Koefisien determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Dalam 

pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya 

nilai R Square (R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas 

yaitu keahlian audit, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan 

pengalaman terhadap audit judgment. Nilai R2 mempunyai interval 

antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendekati 1) 

berarti variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 
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Sedangkan jika R2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

d)    Uji t 

Uji t merupakan uji statistic yang membuktikan perbedaan mean 

yang signifikan dalam suatu variabel diantara dua kelompok (Sekaran, 

2006:247). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian dengan 

menggunakan uji t adalah sebagai berikut: 

- Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(hipotesis ditolak). 

- Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). 


