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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan

pada bab terdahulu, maka jenis penelitian ini dikelompokkan pada penelitian

kausatif (causative). Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini berusaha

menjelaskan pengaruh kecerdasan emosional (X1), kecerdasan intelektual (X2),

kecerdasan spritual (X3) dan etika profes (X4), terhadap pengambilan keputusan

auditor (Y) sebagai variable dependen.

3.2 Populasi atau Objek Penelitian dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang

menarik minat peneliti untuk diselidiki. Populasi penelitian ini adalah auditor

yang ada di KAP di Pekanbaru.Berikut adalah tabel daftar nama KAP dengan

jumlah auditornya.
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Tabel 3.1
Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru

No Nama KAP Alamat Jumlah
Anggota

1 KAP Drs.Selamat
Sinuraya & Rekan
(Cabang)

Jl. Durian No.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

9 Orang

5 KAP Khairul 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 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

8 KAP Martha Ng,
Ak

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

Tutup

Jumlah Auditor 55 Orang

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karateristik untuk

diselidiki. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Convenience Sampling / sampel yang dipilih dengan pertimbangan

kemudahan.
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Convenience Sampling merupakan teknik dalam memilih sampel, peneliti

tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja.

Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau

kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu ada beberapa penulis

menggunakan istilah accidental sampling – tidak disengaja – atau juga captiv

sample (man-on-the-street) Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk

penelitian penjajagan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang

sampelnya diambil secara acak (random).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek.

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman

atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek

penelitian atau responden yaitu akuntan public yang ada di Pekanbaru Sumber

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber

data (tidak melalui perantara). Data primer dikumpulkan secara khusus oleh

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan

menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk

mengumpulkan informasi dari para responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan  menggunakan kuesioner tertutup

kepada auditor muda, auditor senior, manajer dan partner KAP yang ada di

Pekanbaru. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula
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pengembaliannya dijemput sendiri oleh peneliti sesuai dengan kesepakatan

pengembalian yang telah disepakati responden.

3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Menurut Sekaran (2006), variabel independen adalah variabel yang

mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif ataupun negatif. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah:

1. Kecerdasan emosional

2. Kecerdasan intelektual

3. Kecerdasan spritual

4. Etika profesi

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengambilan

keputusan auditor

3.5.1 Variabel Independen

1. Kecerdasan emosional (X1).

Variabel bebas yaitu kecerdasan emosional (X1) diukur menggunakan

instrumen yang dikembangkan oleh Goleman (2005). Satuan pengukuran

yang digunakan adalah 5 skala likert.

Sebagai seorang auditor kecerdasan emosional diperlukan untuk

membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan guna mendeteksi

kebenaran atas laporan keuangan yang disajikan klien, Kusuma (2012).

Dimana kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap ketepatan

dalam pengambilan keputusan bagi seorang auditor. Penilaian dalam

penelitian ini adalah dengan memberikan pertanyaan yang masing-masing
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diukur menggunakan skala likert. Skala Likert merupakan skala yang

digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau

kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi.

Skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasa diaplikasikan

dalam angket yang paling sering digunakan untuk riset yang berupa survei.

Pertanyaan yang diukur menggunakann skala likert lima poin yaitu, (1)

Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Netral; (4) Setuju; (5) Sangat

Setuju. Pemilihan lima skala likert ini dilakukan untuk meminimalisir

terjadinya kemungkinan bahwa responden bimbang dengan banyaknya

pilihan jawaban yang akan berdampak pada validitas data yang dihasilkan.

2. Kecerdasan intelektual (X2)

Kecerdasan intelektual terdiri atas beberapa aspek yaitu, kemampuan

memecahkan masalah, itelegensi verbal dan intelegensi praktis. Satuan

pengukuran yang digunakan adalah 5 skala likert. Diukur menggunakan

instrumen yang dikembangkan oleh Goleman (2005).

Apabila di dalam pengambilan keputusan baik auditor junior maupun

auditor senior hanya mematuhi etika profesinya saja, tanpa kecerdasan

intelektualnya auditor tidak dapat mengambil keputusan audit dengan benar

karena tidak mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan

pengalamannya baik dalam bidang akuntansi maupun disiplin ilmu lain

yang relevan didalam melaksanakan tugasnya.Sehingga auditor tidak dapat

melakukan pemeriksaan dengan baik, dimana hasil pemeriksaan tersebut

menjadi tolak ukur auditor dalam pengambilan keputusan.
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Penilaian dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pertanyaan yang

masing-masing diukur menggunakan skala likert. Skala Likert merupakan

skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat

seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial

yang terjadi. Skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasa

diaplikasikan dalam angket yang paling sering digunakan untuk riset yang

berupa survei. Pertanyaan yang diukur menggunakann skala likert lima poin

yaitu, (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Netral; (4) Setuju; (5)

Sangat Setuju. Pemilihan lima skala likert ini dilakukan untuk

meminimalisir terjadinya kemungkinan bahwa responden bimbang dengan

banyaknya pilihan jawaban yang akan berdampak pada validitas data yang

dihasilkan.

3. Kecerdasan spritual (X3)

Satuan pengukuran yang digunakan adalah 5 skala likert. Diukur

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Goleman (2005). Apabila

auditor mempunyai kecerdasan spiritual yang tepat, skandal dan manipulasi

tindakan yang dilakukan oleh auditor tidak dapat terjadi (Hanafi, 2010).

Yang juga didukung dalam penelitian Wijayanti (2010) bahwa seorang

auditor selain dituntut untuk menggunakan independensinya, didalam

bekerja juga dituntut untuk menggunakan kecerdasan spiritualnya.

adakalanya auditor didalam mengumpulkan informasi mengalami kesulitan

kesulitan seperti misalnya adanya pembatasan dari pihak manajemen dan

karyawan maupun pihak lain yang terkait, informasi yang ditutupi atau
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dokumen yang tidak dapat ditemukan. Kesulitan tersebut akan diatasi oleh

auditor melalui kecerdan spiritualnya yang tinggi yang membantu auditor

untuk tetap dapat bertahan, mencari alternative lain hingga dapat

mengumpulkan bukti secara maksimal yang akan mempengaruhi

kesimpulan pemeriksaan/audit.

Penilaian dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pertanyaan yang

masing-masing diukur menggunakan skala likert. Skala Likert merupakan

skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat

seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial

yang terjadi. Skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasa

diaplikasikan dalam angket yang paling sering digunakan untuk riset yang

berupa survei. Pertanyaan yang diukur menggunakann skala likert lima poin

yaitu, (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Netral; (4) Setuju; (5)

Sangat Setuju. Pemilihan lima skala likert ini dilakukan untuk

meminimalisir terjadinya kemungkinan bahwa responden bimbang dengan

banyaknya pilihan jawaban yang akan berdampak pada validitas data yang

dihasilkan.

4. Etika profesi (X4)

Satuan pengukuran yang digunakan adalah 5 skala likert dengan

menggunakan instrumen Nugraha (2012). Menurut Hery (2006), Seorang

auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu

pertimbangan rasional yang didasarkan pada pemahaman etika yang berlaku

dan membuat suatu keputusan yang adil (fair) serta tindakan yang diambil
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itu harus mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. Penilaian

dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pertanyaan yang masing-

masing diukur menggunakan skala likert.

Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi,

sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa

atau fenomena sosial yang terjadi.Skala ini merupakan suatu skala

psikometrik yang biasa diaplikasikan dalam angket yang paling sering

digunakan untuk riset yang berupa survei. Pertanyaan yang diukur

menggunakann skala likert lima poin yaitu, (1) Sangat Tidak Setuju; (2)

Tidak Setuju; (3) Netral; (4) Setuju; (5) Sangat Setuju. Pemilihan lima skala

likert ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan bahwa

responden bimbang dengan banyaknya pilihan jawaban yang akan

berdampak pada validitas data yang dihasilkan.

3.5.2 Variabel Dependen

a. Pengambilan keputusan auditor (Y)

Satuan pengukuran 5 skala likert. Diukur dengan menggunakan instrumen

Nugraha (2012).Menurut Nuryanto (2001), keputusan (decision) berarti

pilihan (choice), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Semantara

menurut Morgan dan Cerullo yang dikutip oleh Nuryanto (2001), keputusan

adalah: “Sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan,

yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain

dikesampingkan.” Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa sebelum

keputusan ini ditetapkan, diperlukan pertimbangan yang menyeluruh
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tentang kemungkinan konsekuensi yang bisa timbul, sebab mungkin saja

keputusan yang diambil hanya memuaskan satu kelompok saja atau

sebagian orang saja. Tetapi jika kita memperhatikan konsekuensi dari suatu

keputusan, hampir dapat dikatakan bahwa tidak akan ada satupun keputusan

yang akan dapat menyenangkan setiap orang.

Penilaian dalam penelitian ini adalah dengan memberikan pertanyaan yang

masing-masing diukur menggunakan skala likert. Skala Likert merupakan

skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat

seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial

yang terjadi. Skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasa

diaplikasikan dalam angket yang paling sering digunakan untuk riset yang

berupa survei. Pertanyaan yang diukur menggunakann skala likert lima poin

yaitu, (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Netral; (4) Setuju; (5)

Sangat Setuju. Pemilihan lima skala likert ini dilakukan untuk

meminimalisir terjadinya kemungkinan bahwa responden bimbang dengan

banyaknya pilihan jawaban yang akan berdampak pada validitas data yang

dihasilkan.

3.6 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Analisis kuantitatif adalah suatu analisa data yang diperoleh dari daftar pertanyaan

yang sudah diolah dalam bentuk angka-angka dan pembahasannya melalui

perhitungan statistik. Tahap yang pertama adalah kuesioner diisi dan diperoleh

dari responden dilakukan dalam beberapa proses sebelum diolah dalam statistik.

Pemberian skor atau nilai dalam penelitian ini digunakan skala linkert yang
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merupakan salah satu cara menentukan skor. Skor ini digolongkan dalam lima

tingkatan, yaitu :

a) Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi nilai 5

b) Jawaban S (Setuju) diberi nilai 4

c) Jawaban R (Ragu - ragu ) diberi nilai 3

d) Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2

e) Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1

3.7 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk melihat

validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan Corrected Item-Total

Correlation (Ghozali, 2011)

.Jika r hitung > r tabel maka data dikatakan valid

3.7.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui kekonsistenan jawaban seseorang terhadap pernyataan dari waktu ke

waktu.Suatu Instrumen dikatakan reliabel (handal) jika jawaban seseorang

terhadap pertanyaan konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas yang

dimaksudkan dalam  penelitian ini adalah untuk mengetahui kekonsistenan

jawaban seseorang terhadap pernyataan dari waktu ke waktu. Uji  reliabilitas

pada  penelitian  ini menggunakan  uji  reliabilitas  dengan batasan  nilai

minimum  0,7 Ghozali (2011). Apabila nilai Cronbach’s Alpha  yang dihasilkan
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lebih besar dari 0,7 maka instrumen lebih reliabel untuk digunakan pada

penelitian ini.

3.7.2 Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah distribusi data

mendekati normal. Data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal. Uji

normalitas dilakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test

pada tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas

ini adalah dengan melihat asymp. sig. (2 tailed). Jika nilai asymp. sig yang

dihasilkan > 0,05 maka residual berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang menghasilkan estimator tidak bias yang baik jika

memenuhi asumsi klasik yaitu bebas autokorelasi, multikorelasi, dan

heteroskedastisitas. Model multi regresi dalam penelitian ini merupakan metode

kuadrat kecil (Ordinary Least Square Method/ OLS). Regresi dengan metode OLS

akan memberikan hasil yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) jika

memenuhi beberapa asumsi klasik berikut;

3.7.3.1 Uji Multikorelasi

Tujuan uji multikorelasi adalah untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika ada, maka berarti

terdapat multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat

korelasi diantara variabel independen (Santoso, 2001; 203). Multikolinearitas

dapat dideteksi dengan melihat besaran VIF (Varians Inflation Factor) dan nilai
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tolerance. Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance < 0,10 berarti terdapat

multikolinearitas.

3.7.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu

pada periode t-1 (imam Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada

masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual

(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah

autokorelasi. (Singgih Santoso, 2001;218) mengemukakan secara umum deteksi

adanya korelasi bias difokuskan pada uji Durbin- Watson:

1. Angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.

2. Angka D-W dibawah -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

3. Angka D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi negative.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka

disebut dengan heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2013).

Diangnosa adanya heteroskedastisitas dideteksi dengan beberapa cara,

heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik scaterlot dengan
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menggunakan aplikasi SPSS. Apabila titik-titik (data) yang ada pada grafik

menyebar, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika titik-titik

(data) tersebut membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Berganda

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan

menggunakan alat analisa regresi berganda (Multiple Regression) dengan

menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Alat

analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel

independen terhadap satu variabel dependen. Model yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

Y1 = a + ßX1Y1 + ßX2Y1 + ßX3Y1+ ßX4Y1 + e

Keterangan:

Y1 = Pengambilan keputusan auditor

a = Konstanta

ß = Koefisien Regresi

X1 = Kecerdasan Intelektual

X2 = Kecerdasan Emosional

X3 = Kecerdasan Spritual

X4 = Etika Profesi

e = Error Term
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3.7.5 Uji Hipotesis

3.7.5.1 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji kesesuaian atau kelayakan apakah model

yang digunakan fit atau tidak. Menurut Ghozali (2011) uji F pada dasarnya

menunjukkan model regresi fit (layak) atau tidak. Pengujian dilakukan dengan uji

dua sisi dengan derajat kepercayaan sebesar 5% (α = 0,05). Berikut adalah kriteria

yang digunakan dalam penerimaan ataupun penolakan suatu hipotesis:

1. Jika nilai signifikansi < α = 5% maka hipotesis didukung (model

regresi layak)

2. Jika nilai signifikansi > α = 5% maka hipotesis tidak didukung (model

regresi tidak layak/tidak sesuai).

3.7.5.2 Uji T

Menurut Ghozali (2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa

jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji

adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol. Suatu variabel independen

bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian

dilakukan dengan uji dua sisi dengan derajat kepercayaan sebesar 5% (α = 0,05).

Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam penerimaan ataupun

penolakan suatu hipotesis:

 Jika nilai signifikansi < α = 5% maka hipotesis didukung (adanya

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan

variabel dependen).
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 Jika nilai signifikansi > α = 5% maka hipotesis tidak didukung

(tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen

dengan variabel dependen.

3.7.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian koefisien Determinasi (R²) pada intinya adalah untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen.

Uji  reliabilitas  pada  penelitian  ini menggunakan  uji  reliabilitas  dengan

batasan  nilai  minimum  0,7 Ghozali (2011). Apabila nilai cronbach alpha  yang

dihasilkan lebih besar dari 0,7 maka instrumen lebih reliabel untuk digunakan

pada penelitian variabel–variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.


