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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan data primer yang di dapat dari jawaban responden yang berupa 

kuesioner yaitu data diperoleh langsung dari objek penelitian. Penyebaran 

kuesioner dilakukan untuk memperoleh data diri respoden dan penilaian 

independensi, pengalaman kerja, due professional care, akuntanbilitas dan 

kompetensi terhadap kualitas audit. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi yang dijadikan obyek dalam 

penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jawa Tengah dan DIY.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2008).  Sampel yang diambil adalah auditor yang 

bekerja pada sebagian Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah dan 

DIY. Dalam melakukan pengambilan sampel, metode yang digunakan 
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dalam pengambilan sempela dalah teknik convenience sampling. 

Convenience sampling adalah teknik pengambilan sempel yang 

mengambil elemen-elemen termudah saja (Sugiyono, 2012). Dengan 

alasan, auditor yang menjadi responden penelitian hanya auditor yang 

berkenan mengisi kuesioner. 

C. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini survei dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang berada di Jawa Tengah dan DIY. Kuesioner tersebut berisi 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang independensi, 

pengalaman kerja, due professional care, akuntabilitas dan kompetensi 

terhadap kualitas audit. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen 

a. Kualitas Audit 

Kualitas auditor adalah kemampuan profesional individu 

auditor dalam melakukan pekerjaannya. Auditor dengan kemampuan 

profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan 

cenderung menyelesaikan setiap tahapan- tahapan proses audit secara 

lengkap (Hardiningsih dan Oktaviani, 2012) dalam (Iskandar dan 

Indarto, 2015). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen 

pertanyaan yang berjumlah 10 pertanyaan, sebagai indikator yaitu:  

1. Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit. 
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2. Kualitas laporan hasil audit pemeriksaan. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa item 

yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan 

pengukurannya menggunakan Skala likert 5 point, yaitu: (5) 

Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat 

Tidak Setuju.  

2. Variabel Independen  

a. Independensi 

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung oleh orag lain. 

Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor 

dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang 

obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya. (Mulyadi, 2002:26-27) 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen 

pertanyaan yang berjumlah 9 pertanyaan, sebagai indikator yaitu:  

1. Indepedensi penyusunan program. 

2. independensi investigative. 

3. Indepedensi pelaporan.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa item 

yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan 

pengukurannya menggunakan Skala likert 5 point, yaitu: (5) 
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Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat 

Tidak Setuju.  

b. Pengalaman Kerja 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan 

penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 

pendidikan formal maupun nonformal atau bisa juga diartikan 

sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola 

tingkah laku yang lebih tinggi. Semakin sering seseorang 

melakukan pekerjaan yang sama, maka pengalaman kerja yang 

semakin terbentuk penyelesaian pekerjaannya semakin cepat. 

(Suryono B dan Wardhani P K, 2013) 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen 

pertanyaan yang berjumlah 8 pertanyaan, sebagai indikator yaitu: 

1. Lama bekerja. 

2. Banyaknya tugas.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa item 

yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan 

pengukurannya menggunakan Skala likert 5 point, yaitu: (5) 

Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat 

Tidak Setuju.  

c. Due Professional Care 

Due professional care memiliki arti kemahiran professional 

yang cermat dan seksama. Sikp kecermatan dan kehati-hatian 
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profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan 

bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai 

dengan persyaratan penugasan. (SPAP, 201:130.4) 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen 

pertanyaan yang berjumlah 6 pertanyaan, sebagai indikator yaitu: 

1. Sikap skeptis  

2. Keyakinan yang memadai.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa item 

yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan 

pengukurannya menggunakan Skala likert 5 point, yaitu: (5) 

Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat 

Tidak Setuju. 

d. Akuntabilitas 

Akuntabilitas atau dalam bahasa inggris accountability 

memiliki arti yaitu keadaan untuk dipertanggung- jawabkan, 

keadaan dapat dimintai pertanggung-jawaban. (Suryono B dan 

Wardhani P K, 2013) 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen 

pertanyaan yang berjumlah 9 pertanyaan, sebagai indikator yaitu: 

1. Motivasi. 

2. Pengabdian pada profesi 

3. Kewajiban sosial.  
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Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa item 

yang dikembangkan berdasarkan indikator variabel penelitian dan 

pengukurannya menggunakan Skala likert 5 point, yaitu: (5) 

Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat 

Tidak Setuju.  

e. Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan 

pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat 

melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama (Pertiwi dan 

Agusti, 2013) 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen 

pertanyaan yang berjumlah 10 pertanyaan, sebagai indikator yaitu: 

1. Mutu Personal. 

2. Pengetahuan umum. 

3. Keahlian khusus. 

E. Metode Penelitian 

1. Pengujian Instrumen  

Uji instrumen yaitu alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang 

diteliti. Dalam teknik pengujian data ini digunakan dua uji yaitu: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 



38 
 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2011:52). 

Korelasi Product Moment Person dilakukan dengan bantuan SPSS. 

Hasil perhitungan yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

angka kritis tabel korelasi pada taraf signifikan 5% . Jika hasil 

perhitungan korelasi Product Moment Personsama dengan atau 

lebih besar dari nilai r pada angka kritis, maka pernyataan tersebut 

dikatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan sebagai alat pengumpulan data. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Apabila data memang benar sesuai dengan kenyataan, maka 

berapa kalipun diambil tetap sama. Untuk mengetahui reliabilitas 

kuesioner dilakukan dengan teknik Cronbach Alpha suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60 

(Ghozali, 2011:48). 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis, 

perludilakukan pengujian atas beberapa persyaratan asumsi klasik 

yang mendasari model regresi. Beberapa langkah untuk menguji model 

yang akan diteliti, antara lain: 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2011:160). Model regresi yang 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 Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/Independen 

(Ghozali, 2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat 

diketahui dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance dimana jika VIF<10 dan tolerance > 0,1maka model 

regresi bebas multikolonieritas (Ghozali, 2011:105). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:139). Heteroskedastisitas 

berarti penyebaran titik data populasi pada bidang regresi tidak 

konstan. Gejala ini ditimbulkan dari perubahan situasi yang tidak 

tergambarkan dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji glejser. Untuk menguji masalah 

heteroskedastisitas bisa dilihat pada hasil regresi, 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. 

3. Pengujian Analisis 

Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda melalui uji 

statistik t dan uji statistik F. Analisis regresi ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen secara 

parsial atau stimultan serta untuk mengetahui persentase dominasi 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda karena terdapat satu variable dependen dengan skala 
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pengukuran interval dan lebih dari satu variable independen dengan 

menggunakan skala pengukuran interval. Teknik analisis data ini 

digunakan untuk melakukan pengujian mengenai pengaruh 

independensi, pengalaman kerja, due professional care, akuntabilitas  

dan kompetensi terhadap kualitas audit. Sebelum analisis regresi linier 

berganda dilakukan dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisisdas. Hasil 

pengujian digunakan sebagai dasar dalam membuat kesimpulan. 

Kesimpulan disusun sesuai dengan masalah dan hipotesis penelitian. 

Model regresi berganda ditunjukkan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

KA = β0+ β1 I + β 2P + β 3 DPC + β 4 A+ β 5 K + e 

Keterangan: 

 KA  = Kualitas  Audit 

 

 α  = Nilai intersep (konstan) 

 

 β1-β5  = Koefisien arah regresi 

 

 I  = Independensi 

 

 P  = Pengalaman 

 

 DPC  = Due Profesional Care 

 

 A  = Akuntabilitas 

  

 K  = Kompetensi 

 

 e  = Error  

 

 



42 
 

b. Uji F (Uji Ketepatan Model) 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat 

(Ghozali, 2011:98). Kriteria pengujian dengan menggunakan uji f 

adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai Fhitung  > Ftabel, berarti ada pengaruh secara serentak 

dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

Artinya model regresi yang digunakan fit of goodness. 

2) 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 Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam 

meneragkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Hipotensi 

nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama 

dengan nol, atau:Artinya apakah suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol. atau dengan penjelasan: 

1) Apabila besarnya nilai sigt lebih besar dari tingkat alpha yang 

digunakan, maka hipotesis yang diajukan, ditolak. 



43 
 

2) Apabila besarnya nilai sigt lebih kecil dari tingkat alpha yang 

digunakan, maka hipotesis yang diajukan, diterima. 

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar 

pengguna koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu pada 

penelitian ini yang digunakan adjusted R2 berkisar antara 0 dan 1. 

Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati 1, maka semakin besar 

variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi 

dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi 

tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya (Ghozali, 

2011:97). 


