
1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 
 

Penelitian ini meneliti Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, 

Etika Auditor, Fee Audit, dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit pada 

Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. Penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan atau 

pengaruh antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis.  

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 polulasi 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 

Popoulasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru yang terdaftar pada direktori Kantor Akuntan Publik 

yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.  

Menurut Sugiyono (2003:39) dalam Junita (2014) sampel adalah bagian dari 

populasi yang menjadi objek penelitian. Responden yang akan dikirimi kuesioner 

dalam penelitian ini yaitu Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. Alasan memilih 

Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena posisi pekanbaru sebagai ibu kota 
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provinsi Riau dimana sebagian besar aktivitas bisnis terpusat di kota tersebut dan 

jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru lebih banyak di bandingkan 

dengan daerah Riau lainnya.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling (Sugiyono 

2013:122) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan 

atau kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan sampel sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kriterianya yaitu auditor yang telah bekerja minimal 2 tahun dan 

pendidikan terakhir minimal S1.  

Tabel 3.2 

Nama Kantor Akuntan Publik yang berada di Pekanbaru 

No Nama KAP Alamat  Contancts Person 

1 KAP Drs. Hardi & 

Rekan  

Jl. Ikhlas No. 1 F 

Labuh Baru Timur, 

Payung Sekaki 

Pekanbaru 28291 

Telp : (0761) 63789, Fax : 

(0761) 22072 

2 KAP Khairul & 

Rekan 

Jl. Panjaitan No. 2 

Pekanbaru 22071 

Telp : (0761) 45370  

Fax : (0761) 45370  

Email : 

khairulegab@gmail.com 

3 KAP Griselda, 

Wisnu & Arum 

(Cabang) 

Jl. Kh. Ahmad 

Dahlan No. 50 

Pekanbaru 28122 

Telp : (0761) 45200  

Fax : (0761) 45200 

Email : 

kapgwa_pku@yahoo.com 

4 KAP Hadibroto & 

Rekan 

Jl. Teratai No. 18 

RT 002/002 Suka 

Jadi Pekanbaru 

28121 

Telp : (0761) 20044 

Fax : (0761) 20044 

Email : 

kaphadibroto@yahoo.co.id 

5 KAP Drs. Katio & 

Rekan (Cabang) 

Jl. Darma Bhakti 

No. 16 A 

Sigunggung, 

Payung Sekaki 

Pekanbaru 28133 

Telp : (0761) 7023699  

Email : 

Kap.katiodanrekan@yahoo.co

m 

6 KAP Dra. Martha Jl. Achmad Yani Telp : (0761) 35508 

mailto:khairulegab@gmail.com
mailto:kapgwa_pku@yahoo.com
mailto:kaphadibroto@yahoo.co.id
mailto:Kap.katiodanrekan@yahoo.com
mailto:Kap.katiodanrekan@yahoo.com
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No Nama KAP Alamat  Contancts Person 

NG, ak No. 84 Pekanbaru 

28127 

 

7 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 

Fax : (0761) 7076187 

Email : 

Sinuraya_akuntan@yahoo.co.i

d 

8 KAP Rama 

Wendra & Rekan 

(Cabang) 

Jl. Wolter 

Monginsidi No. 22 

B Pekanbaru 

Telp : (0761) 383854 

Fax : (0761) 46257 

 

Jumlah  

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

Tabel 3.2 

Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dijadikan Sampel Berdasarkan 

Kriteria yang ditentukan 

 

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 

4 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 

5 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 

8 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 & Jl. DI. Panjaitan No.2 D Pekanbaru 9 Orang 

mailto:Sinuraya_akuntan@yahoo.co.id
mailto:Sinuraya_akuntan@yahoo.co.id
http://www.iapi.or.id/
mailto:sinuraya_akuntan@yahoo.co.id
mailto:kaphadibroto@telkom.net
mailto:kap.katiodanrekan@yahoo.com
mailto:kapgwa_pku@yahoo.co.id
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No Nama KAP Alamat 
Jumlah 

Anggota 

Rekan 28513 Telp : (0761) 45370, 71306, 

858316  

Fax : (0761) 45370  

E-mail : khairulegab@gmail.com 

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 

Jumlah Auditor 41 Orang 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian. 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1) Kualitas Audit (Y) 

Kualitas Audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan 

independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai 

dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan 

tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan. 

Instrument yang digunakan untuk mengukur kualitas audit ini diadopsi 

dari penelitian yang dilakukan oleh Junita (2014). Responden diminta 

untuk menjawab dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari 

mulai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Kemudian 

masing-masing item pertanyaan tersebut akan diukur menggunakan 

skala Likert 5 poin, jawaban yang menyatakan bahwa kualitas audit 

mailto:khairulegab@gmail.com
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paling rendah akan diberi poin 1 selanjutnya untuk jawaban yang 

menyatakan etika auditor paling tinggi akan diberi poin 5. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable)  

Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1) Kompetensi (X1) 

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar. Seorang auditor untuk memperoleh 

kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang dikenal 

dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan. Instrument yang 

digunakan untuk mengukur kompetensi ini diadopsi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Gustiawan (2014). Responden diminta untuk menjawab 

dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari mulai sangat tidak 

setuju sampai dengan sangat setuju. Kemudian masing-masing item 

pertanyaan tersebut akan diukur menggunakan skala Likert 5 poin, 

jawaban yang menyatakan bahwa kompetensi paling rendah akan diberi 

poin 1 selanjutnya untuk jawaban yang menyatakan etika auditor paling 

tinggi akan diberi poin 5.  

2) Independensi (X2) 

Independensi adalah suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. 

Independensi juga berarti auditor harus jujur dalam mempertimbangkan 

fakta sesuai dengan kenyataannya. Bahwa apabila auditor menemukan 

adanya kecurangan dalam laporan keuangan klien, maka auditor harus 
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berani mengungkapkannya bebas dari tekanan klien atau pihak lain yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan. Instrument yang digunakan 

untuk mengukur independensi auditor ini diadopsi dari penelitian Junita 

(2014). Responden diminta untuk menjawab dengan memilih diantara 

lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak 

setuju. Kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut akan diukur 

menggunakan skala Likert 5 poin, jawaban yang menyatakan bahwa 

independensi auditor paling rendah akan diberi poin 1 selanjutnya untuk 

jawaban yang menyatakan independensi auditor paling tinggi akan 

diberi poin 5. 

3) Pengalaman (X3) 

Pengalaman audit adalah keterampilan dan pengetahuan dalam hal 

melakukan audit laporan keuangan baik dari segi banyaknya waktu, 

banyaknya klien, maupun jenis-jenis organisasi yang pernah ditangani. 

Instrument yang digunakan untuk mengukur pengalaman auditor ini 

diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016). 

Responden diminta untuk menjawab dengan memilih diantara lima 

jawaban mulai dari mulai sangat tidak setuju sampai dengan sangat 

setuju. Kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut akan diukur 

menggunakan skala Likert 5 poin, jawaban yang menyatakan bahwa 

pengalaman auditor paling rendah akan diberi poin 1 selanjutnya untuk 

jawaban yang menyatakan pengalaman auditor paling tinggi akan diberi 

poin 5. 
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4) Etika Auditor (X4) 

Etika Auditor adalah suatu prinsip untuk melakukan proses 

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang 

dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan 

melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria 

yang dimaksud. Instrument yang digunakan untuk mengukur etika 

auditor ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Gutiawan 

(2014). Responden diminta untuk menjawab dengan memilih diantara 

lima jawaban mulai dari mulai sangat tidak setuju sampai dengan sangat 

setuju. Kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut akan diukur 

menggunakan skala Likert 5 poin, jawaban yang menyatakan bahwa 

etika auditor paling rendah akan diberi poin 1 selanjutnya untuk jawaban 

yang menyatakan etika auditor paling tinggi akan diberi poin 5. 

5) Fee Audit (X5) 

Menurut Mulyadi (2002) dalam Agustina (2016) audit fee 

merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan 

jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas 

jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk 

melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan. Fee 

audit merupakan biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada 

akuntan publik sebagai imbalan jasa yang diberikan akuntan publik 

berupa jasa audit. Fee audit yang lebih tinggi maka kualitas audit yang 

diterima juga akan lebih baik. Instrument yang digunakan untuk 

mengukur fee audit ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh 
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Agustina (2016). Responden diminta untuk menjawab dengan memilih 

diantara lima jawaban mulai dari mulai sangat tidak setuju sampai 

dengan sangat setuju. Kemudian masing-masing item pertanyaan 

tersebut akan diukur menggunakan skala Likert 5 poin, jawaban yang 

menyatakan bahwa fee audit paling rendah akan diberi poin 1 

selanjutnya untuk jawaban yang menyatakan fee audit paling tinggi akan 

diberi poin 5. 

6) Tekanan Waktu (X6) 

Variabel ini merupakan suatu kondisi dimana auditor diberikan 

batas waktu dalam mengaudit. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor 

dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang 

telah dijanjikan dengan klien. Instrument yang digunakan untuk 

mengukur tekanan waktu ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Junita (2014). Responden diminta untuk menjawab dengan memilih 

diantara lima jawaban mulai dari mulai sangat tidak setuju sampai 

dengan sangat setuju. Kemudian masing-masing item pertanyaan 

tersebut akan diukur menggunakan skala Likert 5 poin, jawaban yang 

menyatakan bahwa tekanan waktu paling rendah akan diberi poin 1 

selanjutnya untuk jawaban yang menyatakan etika auditor paling tinggi 

akan diberi poin 5. 
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Tabel 3.3 

Ringkasan Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel  Indikator  Ukuran  Skala  

1 Kompetensi (XI) 

(Gustiawan, 2014) 

1. Mutu personal.  

2. Pengetahuan 

umum.  

3. Keahlian 

khusus. 

Interval Likert  

2 Independensi (X2) 

(Junita, 2014) 

1. Hubungan 

dengan klien. 

2. Independensi 

pelaksanaan 

pekerjaan. 

3. Indepedensi 

laporan. 

Interval Likert 

3 Pengalaman (X3) 

(Agustina, 2016) 

1. Lamanya bekerja 

Sebagai auditor.  

2. Banyaknya tugas 

pemeriksaan.  

Interval Likert 

4 Etika Auditor (X4) 

(Gustiawan, 2014) 

1. Tanggung jawab 

profesi auditor. 

2. Integritas. 

3. Objektivitas.  

Interval Likert 

5 Fee Audit (X5) 

(Agustina, 2016) 

1. Resiko 

penugasan. 

2. Kompleksitas 

jasa yang 

diberikan. 

3. Struktur biaya 

kantor akuntan 

publik yang 

bersangkutan dan 

pertimbangan 

profesi lainnya. 

4. Ukuran KAP. 

Interval Likert 

6 Tekanan Waktu (X6) 

(Junita, 2014) 

1. Sikap auditor 

memanfaatkan 

waktu audit. 

Interval Likert 



 
 

 
 

55 

2. Independensi 

pelaksanaan 

pekerjaan. 

7 Kuliatas Audit (Y)  

(Junita, 2014) 

1. Kesesuaian 

pemeriksaan 

dengan standar 

audit. 

2. Kualitas hasil 

laporan 

pemeriksaan. 

Interval Likert 

(Sumber: data yang diolah 2018) 

3.4 Jenis Data 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 merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

atau tempat dimana penelitian dilakukan secara langsung. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 

responden. 

3.5 Metode Pengumpulan Data  
 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner yang dikirim secara langsung yang disebut dengan survey. Kuesiner 

penelitian dikirim secara langsung kepada para responden, dengan harapan agar 

tingkat pengembalian kuesioner tinggi. Disamping itu, pengiriman kuesioner 
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secara langsung akan memberikan beberapa kelebihan, diantaranya peneliti dapat 

memberi penjelasan mengenai tujuan survey dan pertanyaan yang kurang 

dipahami oleh responden dan tanggapan atas kuesioner dapat langsung 

dikumpulkan oleh peneliti setelah selesai diisi oleh responden. Pengumpulan data 

yang digunakan adalah a five point scale kuesioner. Setiap pertanyaan dari 

variabel yang diteliti menggunakan skala likert dan masing-masing butir diberi 

skor 1 (satu) sampe 5 (lima). Alternatif jawaban setiap pertanyaan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 

Alternatif Jawaban Setiap Pertanyaan 

 

No Alternatif Jawaban Skor Jawaban 

1 Sangat Tidak Setuju 1 

2 Tidak Setuju 2 

3 Netral 3 

4 Setuju 4 

5 Sangat Setuju 5 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini perlu diuji kesahihannya 

dan keandalannya, karena data tersebut berasal dari jawaban responden yang 

mungkin dapat menimbulkan bias. Pengujian ini dirasa penting untuk dilakukan 

sebab kualitas data yang diolah akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji instrumen yaitu uji 

validitas dan reliabilitas data, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini akan diuji 
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menggunakan analisis regresi linear berganda yang selanjutnya diamati goodness 

of fit-nya yaitu koefisien determinsasi, uji kelayakan model (uji statistik F), dan 

uji hipotesis (uji statistik t). 

3.6.1 Uji Kualitas Data  

Komitemen 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). 

3.6.1.1 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. 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 Ghozali (2009). Dalam 

penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson 

Correlsation yaitu dengan cara menghitung korelasi antar nilai yang diperoleh dari 

pertanyaan-pertanyaan, apabila antar skor masing-masing pertanyaan dengan total 

skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0,05, maka pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid dan sebaliknya Ghozali (2009). Untuk memudahkan pengujian 

validitas data, peneliti menggunakan software SPSS (Statistical Product and 

Service Solution). 



 
 

 
 

58 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas  
 

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dari data yang dikumpulkan, 

suatu kuesioner dikatakan reliable (handal) jika jawaban pertanyaan seseorang 

adalah konsisten dari waktu kewaktu Ghozali (2009), pengukuran reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan One Shot atau pengukuran sekali saja. 

Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. 

Sedangkan cara menghitungnya peneliti menggunakan uji reliabilitas 

dengan batasan nilai minimum 0,6 Ghozali (2009) apabila koefisien Alpha yang 

dihasilkan lebih besar dari 0,6 maka instrumen tersebut lebih reliabilitas untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

Untuk memeperoleh hasil atau nilai yang tidak bias atau estimator linear 

yang terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE), maka model regresi harus 

memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik 

tersebut, yaitu: 

3.6.2.1 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) dalam 
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Gustiawan (2014) dasar pengambilan keputusannya, yaitu apabila nilai 

probabilitas lebih besar dari 0,05; maka data tersebut terdistribusi normal dan 

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

normal. 

3.6.2.2 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). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
 

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). 
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3.7 Uji Hipotesis  
 

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman, etika auditor, fee audit, 

dan tekanan waktu sebagai variabel independen terhadap kualitas audit sebagai 

variabel dependen. Untuk menguji hipotesis mengenai kompetensi, independensi, 

pengalaman, etika auditor dan tekanan waktu secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, digunakan pengujian hipotesis 

secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t. 

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer, 

yaitu Statistical Package for Social Science (SPSS). Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan tujuan 

mengetahui pengaruh secara signifikan variabel independen yang meliputi 

kompetensi, independensi, pengalaman, etika auditor, fee audit, dan tekanan 

waktu terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. Model persamaaan regresi 

yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + e 

Dimana: 

 
Y  = Kualitas Audit 

 
α   = Konstanta, perpotongan pada sumbu X 

 

X1 = Kompetensi 

 
X2 = Independensi 
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X3 = Pengalaman 

 
X4 = Etika Auditor 

 

X5 = Fee Audit 

 

X6 = Tekanan Waktu 
 

β1  = Koefisien Variabel Kompetensi 

 
β2  = Koefisien Variabel Independensi 

 
β3  = Koefisien Variabel Pengalaman 

 
β4  = Koefisien Variabel Etika Auditor 

 

β5  = Koefisien Variabel Fee Audit 

 

β6  = Koefisien Variabel Tekanan Waktu 

 

e    = Error / Residual 

 

3.7.2 Uji Statistik t (Parsial) 

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel 

dependen (Ardini, 2010). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan antara t 

hitung dengan t tabel. Dalam menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat 

signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kesesuaian df = (n-k), dimana n adalah 

jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. 

3.7.3 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% 
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dengan derajat kebebasan (degrees of freedom) df1 = (jumlah total variabel – 1) 

dan df2 = (n-k) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel 

independen.  

3.7.4 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (adjusted R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 


