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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang menguji pengaruh

kompleksitas auditor, profesionalisme auditor, pengalaman auditor dan

independensi sebagai variable independen, terhadap efektifitas kemampuan

auditor dalam pembuktian  kecurangan sebagai variable depenpenden. Ruang

lingkup penelitian ini terbatas hanya pada profesi auditor yang bekerja di

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Sedangkan metode

pengumpulan data dilakukan dengan survey. Yaitu suatu penelitian yang

mengambil sejumlah sampel tertentu dari suatu populasi dengan

menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang langsung diberikan ke

auditor yang bekerja di kantor akuntan publik yang menjadi responden.

Informasi ini kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis dengan

teori yang ada.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal

minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah

auditor yang bekerja pada kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di

pekanbaru. Dasar pemilihan sampel ini menggunakan metode Puposive

Sampling (Sugiyono 2013:122) yaitu teknik penentuan sampel dengan
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pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan

sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Kriterianya yaitu pengalaman bekerja

minimal 2 tahun, dan jenjang pendidikan minimal S1.

Tabel 3.2

Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru

NO Nama KAP ALAMAT Jumlah
Anggota

1 KAP Drs.Selamat
Sinuraya & Rekan
(cabang)

Jl. Durian ni.1 F samping pemancar
TVRI Kel. Labuh Baru Timur Kec.
Payung Sekaki Pekanbaru 28291
Telp : (0761) 22769, 7076187
Fax : (0761) 7076187, 589061
E-Mail: sinuraya_akuntan@yahoo.co.id

5 Orang

2 KAP Drs.
Hadibroto &
Rekan

Jl. Teratai No. 18 Sukajadi Pekanbaru
28121
Telp : (0761) 20044
Fax : (0761) 20044
E-mail : kaphadibroto@yahoo.co.id
kaphadibroto@telkom.net

11 Orang

3 KAP Drs. Katio &
Rekan (cabang)

Jl. Darma Bakti No.16 A Sigungung,
Payung Sekaki Pekanbaru
Telp : (0761) 7023699
E-mail: kap.katiodanrekan@yahoo.com

10 Orang

4 KAP Griselda,
Wisnu & Arum
(cabang)

Jl. KH. Ahmad Dahlan no.50 pekanbaru
28122
Telp: (0761) 7760260,45200
Fax : (0761) 45200
Email : kapgwa_pku@yahoo.co.id

5 Orang

5 KAP Khairul &
Rekan

Jl. DI. Panjaitan No.2 D Pekanbaru
28513 Telp : (0761) 45370, 71306,
858316
Fax : (0761) 45370
E-mail : khairulegab@gmail.com

10 Orang

6 KAP Rama
Wendra & Rekan
(Cabang)

Jl. Wolter Monginsidi No.22 B
Pekanbaru Telp: (0761) 383854
Fax: (0761) 46257

5 Orang

7 KAP Drs. Hardi &
Rekan

Jl. Ikhlas no.1 F Labuh Baru Timur,
Payung Sekaki Pekanbaru 28291
Telp : (0761) 63879
Fax: (0761) 22072

5 Orang
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8 KAP Martha Ng,

Ak

Jl. Achmad yani No.84 Pekanbaru
28127 Telp : (0761) 24418
Fax : (0761) 35508

Tutup

Jumlah Auditor 51 Orang

(Sumber : www.iapi.or.id 2018)

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel

independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah veriabel yang

menjelaskan atau mempengaruhi variabel  yang lain dimana dalam penelitian

ini adalah variabel dependen. Sedangkan dalam variabel yang dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel dependen adalah variabel independen.

Penelitian ini menguji pengaruh kompleksitas auditor (X1)

profesionalisme auditor (X2), pengalaman auditor (X3) independensi (X4)

terhadap efektifitas kemampuan auditor dalam pembuktian kecurangan (Y).

Semua variabel ini diukur dengan mengadopsi instrument yang digunakan

(Sofia,2014). Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 poin dari sangat

sangat setuju (5),setuju (4), netral (5), tidak setuju (2) dan sangat tdak setuju

(1) dan dijelaskan dalam tabel 3.3

Tabel 3.3
Operasional variabel penelitian

Variabel Definisi Variabel Indikator
Kompleksitas Auditor
(X1)

Kompleksitas tugas sebagai
kompleksitas dan
kemampuan analisis sebuah
tugas dan ketersediaan
prosedur operasi standar.
( Gupta, 1999 dalam prasita
dan Adi , 2007)

Kompleksitas komponen
yaitu mengacu pada jumlah
informasi yang harus
diproses dan tahap
pekerjaan yang harus
dilakukan untuk
menyelesaikan sebuah
pekerjaan.
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Kompleksitas koordinatif
yang  mengacu  pada jumlah
(hubungan antara satu
bagian dengan bagian lain)
yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan sebuah
pekeraan

Profesionalisme
Auditor (X2)

Profesionalisme adalah
mutu, kualitas dan tindak
tanduk yang merupakan ciri
suatu profesi atau orang
yang professional. Sebuah
profesi memang menuntut
adanya profesionalisme
karena sebuah profesi
memiliki aturan-aturan yang
harus dipenuhi dan dipatuhi.
Profesionalisme bisa dilihat
dari perilku karena prilaku
professional merupakan
cerminan dari sikap
profesionalisme.

Pengabdian pada profesi
(Dedication)

Kewajiban sosial
(Obligation)

Kemandirian (Autonomy
Demands)

Keyakinan terhadap
peraturan profesi (Belief In
Self Regulation)

Hubungan dengan sesama
profesi (Professional
Community Affiliation)

Pengalaman Auditor
(X3)

Webster’s ninth new
collegiate dalam sucipto
(2007) mendefinisikan
pengalaman sebagai suatu
pengetahuan yang diperoleh
auditor melalui pengamatan
atau partisipasi secara
langsung dari suatu
peristiwa.

Lama bekerja.

Jumlah klien yang sudah
diaudit.

Jenis perusahaan yang
pernah diaudit.

Independensi (X4) Mulyadi (2011:26)
menyatakan bahwa:
“independensi berarti sikap
mental yang bebas dari
pengaruh, tidak dikendalikan
oleh pihak lain, tidak
tergantung pada orang lain.
Independensi juga berarti
adanya kejujuran dalam diri
auditor dalam
mempertimbangkan fakta
dan adanya pertimbangan

Lama hubungan dengan
klien (Audit Tenure)

Tekanan dari klien
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yang objektif tidak memihak
dalam diri auditor dalam
merumuskan dan
menyatakan pendapatnya”. Independensi laporan

Efektivitas
Kemampuan Auditor
Dalam Pembuktian
Kecurangan (Y)

Sucipto (2007) dalam
Supriyanto (2014)
Kemampuan auditor dalam
membuktikan adalah kualias
dari seorang auditor dalam
menjelaskan
kekurangwajaran laporan
keuangan yang disajikan
perusahaan dengan
mengidentifikasi dan
membuktikan kecurangan
(fraud) tersebut.

Pengendalian internal

Bagian rawan kecurangan

Pelatihan deteksi
kecurangan

Standar pengauditan

Faktor dan bentuk
kecurangan

Metode dan prosedur audit

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

kuantitatif yang berupa nilai skor atas jawaban yang diberikan oleh

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer. Data

primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dalam

hal ini data primer berupa hasil perolehan data jawaban dari auditor

independen yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di

Pekanbaru. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner

yang dibagikan kepada responden.

3.5 Metode Pengumpulan Data
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Dalam memperoleh data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua

cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian pustaka (Library Research)

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang

sedang diteliti melalui buku, jurnal, masalah, tesis, internet dan

perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian lapangan (Field Research)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber ahli. Dalam

penelitian ini data diperoleh melalui metode kuesioner melalui

daftar pertanyaan tertulis kepada auditor. Koesioner yang digunakan

diadopsi dari pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam buku

auditing, jurnal-jurnal SNA (Simposium Nasional Akuntansi) dan

skripsi. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dimodifikasi agar dapat

dimengerti oleh responden. Untuk mendapatkan data yang

sebenarnya, kuesioner dibagikan kepada responden dengan

mendatangi langsung tempat responden.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah metode analisis

statistik dekriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang

perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistic Package For

The Social Science).

3.6.1 Statistik deskriptif
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berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data serta

penyajiannya yang biasanya disajikan dalam bentuk tubulasi baik secara grafik

dan atau numeric. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi

suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation),

dan maksimum-minimum (Ghozali, 2011:19).

3.6.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis

sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data

penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk

mengumpulkan data penelitian tidak memiliki reability (tingkat keandalan) dan

validity (tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi).

3.6.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan

benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten

meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reabilitas dengan bantuan SPSS akan

menghasilkan Cronbach Alpha. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (andal)

apabila memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60 (Nunnally, 1994 dalam

Ghozali 2011).

3.6.2.2 Uji Validitas

Uji validitas dimasudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang

digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini

digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan.
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan

membandingkan nilai Corrected item-Total Correlation dengan nilai r tabel,

untuk degree of fredom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sample dan

alpha = 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011). Untuk

memudahkan pengujian validitas data, peneliti menggunakan software SPSS

(Statistical Product and Service Solution).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka dalam

penelitian ini dilakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji

heteroskedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji

apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai

distribusi normal atau tidak (Ardini, 2010). Pengujian normalitas data dalam

penelitian menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov. Pada tabel uji normalitas

disajikan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov –

Smirnov (Badjuri, 2011). Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009) dasar

pengambilan keputusannya, yaitu apabila nilai probabilitas lebih besar dari

0,05; maka data tersebut terdistribusi normal dan apabila nilai probabilitas
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kurang dari 0,05; maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat

dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran

ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh

variabel independen lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama

dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Apabila variance dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut

Homoskedastisitas dan apabila berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan

dengan menggunakan uji Scatter Plot. Apabila terdapat hasil pola yang

menyebar, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya

gejala Heteroskedastisitas (Putri dan Laksito, 2013).

3.7 Uji Hipotesis

Pada penelitian ini digunakan empat variabel independen dan satu

variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis

adalah regresi berganda (mulipel regression), yaitu regresi yang digunakan
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untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kompleksitas auditor,

profesionalisme auditor, pengalaman auditor dan independensi. Sedangkan

variabel dependennya adalah efektifitas kemampuan auditor dalam pembuktian

kecuangan. Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

Y = α+β1X2+β2X2+β3X3+ β4X4+e

Dimana:

Y :efektifitas kemampuan auditor dalam

pembuktian kecurangan.

α : konstanta

β1, β2, β3, dan β4: koefisisn regresi

X1 : kompleksitas Auditor

X2 : profesionalisme auditor

X3 : pengalaman auditor

X4 : Independensi

e : Eror

pengujian hipotesis ini melalui beberapa pengujian, yaitu:

3.7.1 Uji Statistik t (parsial)

Uji statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas dan independen secara individu dalam menerangkan variansi

variabel dependen. Apakah variabel dependen berpengaruh secara nyata
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atau tidak (ghozali,2013:98). Pengambilan keputusan dapat dilakukan

dengan melihat profabilitasnya, yaitu: jika profabilitas > 0,05, maka

model ditolak. Jika probabilitas< 0,05 maka model diterima.

3.7.2 Uji Statistik  F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat

(Ghozali, 2011). Dalam menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi

yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degrees of

freedom) df1 = (jumlah total variabel – 1) dan df2 = (n-k) dimana n

adalah jumlah variabel independen.

3.7.3 Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam nmenerangkan variasi variabel dependen,

nilai R² yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel independen (ghozali, 2015).


