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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Trianto (2015:7) 

penelitian kuantitatif yaitu penelitian dimana data yang disajikan dalam bentuk 

angka-angka. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian berdasarkan 

prosedur statistik yang pengolahan nya dibantu dengan aplikasi SPSS. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu hubungan sebab akibat 

dimana terdapat antara dua hubungan variabel atau lebih Sekaran (2011). Variabel 

yang dimaksud adalah variabel integritas, pengalaman kerja, fee audit, dan audit 

delay sebagai variabel independen (variabel bebas) yaitu variabel yang 

mempengaruhi kualitas audit sebagai variabel dependen (variabel terikat) yaitu 

variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi melalui 

analisis terhadap variabel terikat (menemukan jawaban atau solusi atas masalah). 

Untuk tujuan tersebut, peneliti akan tertarik untuk menguantifikasi dan mengukur 

variabel terikat, sama seperti variabel lain yang mempengaruhi variabel tersebut 

(Sekaran, 2011). 

3.2  Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor 

Akuntan Publik yang ada di Pekanbaru. 
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3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1  Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek (satuan atau individu) yang 

karekteristiknya hendak diduga. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya Sugiyono (2014). Populasi dalam penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru. 

3.3.2  Sampel  

Menurut Sugiyono (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 pemilihan 

responden dari Kantor Akuntan Publik yang berada di Pekanbaru karena penulis 

ingin melihat apakah perkembangan berbagai bidang di daerah ini, terutama 

perkembangan dunia usaha juga diikuti oleh perkembangan kinerja profesional 

dari akuntan publik yang terdapat didaerah tersebut. 

Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru. 
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Tabel 3.1 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru Tahun 2016 

Nama KAP 
Jumlah 

Auditor 
Telepon Alamat KAP 

KAPBAMBANG, 

SUTJIPTO 

NGUMAR & 

REKAN (CABANG)  

5 Oranng (0761) 383854 

Jl. Wolter Monginsidi 

No.22 B Pekanbaru 

KAP Drs. Selamat 

Sinuraya & Rekan 

5 Orang  

Jl. Durian No.1F Samping 

Pemancar TVRI Kel. 

Labuh Baru Timur, 

Kec.Payung Sekaki 

Pekanbaru 28291 

KAP GRISELDA 

WISNU&ARUM 

(CABANG) 

4 Orang 
(0761) 7760260, 

45200 

Jl. KH. Ahmad Dahlan 

No.50 Pekanbaru 28122 

KAP HADIBROTO 

& REKAN 3 Orang (0761) 20044 

Jl. Teratai No.18 Sukajadi 

Pekanbaru 28121 Telp : 

(0761) 

KAP Drs. HARDI & 

REKAN 8 Orang (0761) 383854 

Jl. Ikhlas No.1 F Labuh 

Baru Timur, Payung 

Sekaki Pekanbaru 28291 

KAP Drs. KATIO & 

REKAN (CABANG) 

 

6 Orang (0761) 7023699 

Jl. Darma Bakti No.16 A 

Sigungung, Payung 

Sekaki 

KAP KHAIRUL 
4 Orang 

(0761) 45370, 

71306, 858316 

Jl. DI. Panjaitan No.2 D 

Pekanbaru 28513 

 

KAP Dra. MARTHA 

NG 

 

5 orang  
Jl. Achmad Yani 

No.84 Pekanbaru 

Total  40 Auditor 

Sumber Data: http://iapi.or.id tahun 2016 

Sedangkan sampel yang digunakan adalah akuntan publik yang ada di 

Pekanbaru.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan Purposive Sampling Husein (2008), yaitu pemilihan sampel 

dilakukan berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai 

sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 
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Teknik Purposive Sampling ini menggunakan karakteristik auditor pada KAP di 

Pekanbaru dengan level para senior dan junior auditor. 

Adapun kriteria dan sampel yang diambil adalah: 

1. Auditor yang bekerja pada KAP Pekanbaru. 

2. Auditor tersebut telah bekerja paling kurang 3 tahun. 

 Berdasarkan karakteristik berupa kriteria dan sampel yang diambil maka 

diperoleh 40 responden yang akan diteliti. Data ini diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 

pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 

studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet 

juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarkan melalui internet 

Sekaran (2014). Sedangkan  data sekunder adalah data yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder 

adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis 

industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya Sekaran (2014). Sumber 

data penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota 

Pekanbaru. 

  



 
 

 

 
 

34 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan, yaitu data yang 

dikumpulkan dengan metode kuesioner. Pengiriman kuesioner dikirim langsung 

oleh peneliti ke semua KAP yang ada di Pekanbaru. 

Kuesioner penelitian dikirim secara langsung kepada para responden, 

dengan harapan agar tingkat pengembalian kuisioner tinggi. Disamping itu, 

pengiriman kuisioner 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. 

 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini adalah karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu 

(objek) dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. 

3.6.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variable yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit (Y). Audit adalah 

suatu jasa yang diberikan oleh akuntan publik beserta tim perikatan dari kantor 

akuntan publik berdasarkan suatu surat perikatan yang bertujuan untuk 

memberikan opini auditor independen yang menyatakan apakah laporan keuangan 

yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka 

pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan 

kualitas laporan keuangan. Sehingga auditor sebagai pihak ketiga mempunyai 



 
 

 

 
 

35 

peran penting dalam proses audit dan pengesahan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Oleh sebab itu, kualitas audit adalah hal yang harus dipertahankan 

oleh seorang auditor dalam proses pengauditan. 

Tabel 3.2 

Definisi operasional variabel 

Variabel Pengertian Indikator Pengukuran 

Kualitas 

Audit. 

Widiarta 

(2013) 

Kualitas Audit 

merupakan 

profitabilitas 

bahwa auditor 

akan menemukan 

dan melaporkan 

pelanggaran pada 

sistem akuntansi 

dengan 

berpedoman pada 

standar akuntansi 

dan standar audit 

yang telah 

ditetapkan. 

1. Kesesuaian 

Audit Dengan 

Standar Audit 
2. Kualitas 

laporan hasil 

audit 

Ordinal 

 

Integritas 

BPKP 

(2008). 

Integritas 

merupakan 

kualitas yang 

melandasi 

kepercayaan 

publik dan 

merupakan 

patokan bagi 

anggota dalam 

menguji semua 

keputusannya. 

Integritas 

mengharuskan 

seorang auditor 

untuk bersikap 

jujur dan 

transparan, 

berani, bijaksana 

dan bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan 

1. Kejujuran 

Auditor. 

2. Keberanian 

Auditor 

3. Sikap 

bijaksana 

Auditor 

4. Tanggungj

awab 

Auditor 

Ordinal 
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Variabel Pengertian Indikator Pengukuran 

audit. Keempat 

unsur itu 

diperlukan untuk 

membangun 

kepercayaan dan 

memberikan 

dasar bagi 

pengambilan 

keputusan yang 

andal. 

Pengalaman 

kerja. 

(Ramdanials

yah 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman 

kerja adalah 

sebagai suatu 

ukuran tentang 

lama waktu atau 

masa kerjanya 

yang telah 

ditempuh 

seseorang dalam 

memahami tugas 

– tugas suatu 

pekerjaan dan 

telah 

melaksanakannya 

dengan baik. 

1. Lamanya 

bekerja 

sebagai 

Auditor 

2. Banyaknya 

tugas audit 

 

Ordinal 

 

Fee audit. 

Agoes 

(2012). 

 

Fee audit 

merupakan 

besarnya biaya 

tergantung antara 

lain resiko 

penugasan, 

kompleksitas jasa 

yang diberikan, 

tingkat keahlian 

yang diperlukan 

untuk 

melaksanakan 

jasa tersebut, 

struktur biaya 

KAP yang 

bersangkutan dan 

pertimbangan 

professionalism 

lainnya  

1. Resiko 

Audit 

2. Kompleksit

as jasa yang 

diberikan 

 

Ordinal 
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Variabel Pengertian Indikator Pengukuran 

Audit delay. 

Knechel 

(2001) 

dalam 

Ahmad dkk 

(2005) 

Audit delay 

adalah periode 

waktu antar akhir 

tahun fiscal dan 

tanggal laporan 

audit perusahaan 

 

1. Sikap 

Auditor 

Memanfaa

tkan 

Waktu 

Audit 

2. Sikap 

Auditor 

dalam 

Penurunan 

Kualitas 

Audit 

Ordinal 

 

Sumber :www.ipi.com 

3.6.2 Variabel Independen 

Variable independen adalah Variabel yang mempengaruhi terikat, baik 

secara positif ataupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Integritas 

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas 

mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, 

bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu 

diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi 

pengambilan keputusan yang andal BPKP (2008).  Adapun indikator integritas 

ialah sebagai berikut : 

1. Kejujuran Auditor. 

2. Keberanian Auditor 

3. Sikap bijaksana Auditor 
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4. Tanggungjawab Auditor 

2. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau 

masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas – tugas 

suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik Foster (2001 : 40). 

Adapun indikator Pengalaman Kerja ialah sebagai berikut : 

1. Lamanya bekerja sebagai Auditor 

2. Banyaknya tugas audit 

3. Fee Audit 

Fee audit merupakan besarnya biaya tergantung antara lain resiko 

penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan 

untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan 

pertimbangan professionalism lainnya Agoes (2012). Adapun indikator Fee Audit 

ialah sebagai berikut :  

1. Resiko Audit 

2. Kompleksitas jasa yang diberikan 

4. Audit  Delay 

Audit delay adalah periode waktu antar akhir tahun fiscal dan tanggal 

laporan audit perusahaan Knechel dan Payne (2005). Adapun indikator Audit  

Delay ialah sebagai berikut : 

1. Sikap Auditor Memanfaatkan Waktu Audit 

2. Sikap Auditor dalam Penurunan Kualitas Audit 
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3.7 Uji Kualitas Data 

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data 

yang dipakai.Kualitas dalam pengujian tersebut adalah kualitas data penelitian 

ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk 

menghassilkan data yang berkualitas. 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

tersebut mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner 

(Ghazali,2013). 

Pengujian validitas digunakan dengan mengkorelasikan setiap item-item 

pertanyaan dengan total nilai setiap variabel. Korelasi setiap item pertanyaan 

dengan nilai total setiap variabel dilakukan dengan teknik korelasi produk momen 

person (bivariate pearson) untuk mengetahui apakah variabel yang diuji valid 

atau tidak. 

3.7.2 Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghazali,2013). 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot 

atau diukur sekali saja. Pengukuran yang dimaksud adalah pengukur yang hanya 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain. Untuk 
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pengukuran reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistik Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach alpha (α) > 70%. Hal ini diungkapkan oleh (Ghazali, 

2013). 

 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1  Uji Normalitas 

Pengujian normalitas adalah uji untuk melihat apakah distribusi residual 

mengikuti pola distribusi normal atau tidak, atau menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap normalitas untuk mengetahui 

metode statistik yang akan digunakan. Jika data berdistribusi tidak normal maka 

uji non parametik yang akan digunakan. Kolmogorov–Smirnov test (K-S test) 

merupakan pengujian statistik non-parametric yang paling mendasar dan paling 

banyak digunakan, pertama kali diperkenalkan dalam makalahnya Andrey 

Nikolaevich Kolmogorov pada tahun 1933 dan kemudian ditabulasikan 

oleh Nikolai Vasilyevich Smirnov pada tahun 1948 . K-S test dimanfaatkan untuk 

uji satu sampel (one-sample test) yang memungkinkan perbandingan suatu 

distribusi frekuensi dengan beberapa distribusi terkenal, seperti distribusi normal 

Gaussian Biswas (2008). 
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3.8.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan 

adanya kolerasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak mengandung kolerasi diantara variabel-variabel independen. 

Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Faktor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya.Model regresi dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai toleransi kurang 

dari 1 atai VIF lebih besar dari 10 menunjukkan multikolinearitas signifikan. 

Dengan bantuan software SPSS deteksi multikolinearitas menggunakan 

Variance Inflance Factor (VIF) yang merupakan kebalikan dari toleransi. Bila 

toleransi kecil bearti menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila VIF > 5 

maka dianggap ada multikorelasi dengan variabel lainnya, sebaliknya jika nilai 

VIF < 5 dianggap tidak terdapat multikolineritas. 

3.8.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Untuk menentukan ada tidaknya 

autokorelasi, dapat dilakukan dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson. 
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Tabel 3.3 

Uji Autokorelasi 

 
Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak Ditolak du < d < 4-du 

Sumber : Imam Ghozali, 2013 

3.8.4 Hesteroskedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan yang lain tetap 

maka disebut heteroskedastistas, dengan kata lain bila terjadi heterokedastisitas 

dapat dideteksi dengan melihat scatterplot dari hasil pengolahan data dari paket 

statistik dalam komputer yaitu dengan melihat pola scatterplot. 

3.8.5 Uji Glejser 

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 
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3.9 Uji Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan 

(Uji F), secara parsial (Uji T), dan uji determinasi yang dijelaskan sebagai berikut: 

3.9.1 Analisis Regresi Berganda 

Metode yangdigunakan dalam menguji hipotesis adalah regresi berganda 

(Multiple Regresions).Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis 

penelitian ini, metode regresi berganda menghubungkan suatu variabel dependen 

dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan adalah uji regresi linear berganda, 

dimana variabel dependennya adalah kualitas audit (Y) dan variabel 

independennya adalah integritas (X1), dan pengalamankerja (X2), audit fee (X3), 

Audit delay (X4). 

Dengan rumus : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4+e 

Keterangan : 

Y : Kualitas audit 

a : Konstanta 

b1- b10 : Koefisien Regresi  

X1 : Integritas 

X2 : Pengalamankerja 

X3 : Audit fee 

X4 :Audit delay 

e : Error 
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3.9.2  Kriteria Hipotesis Diterima Atau Di Tolak 

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak 

digunakan statistik t (uji satu sisi). 

Kriteria Pengujian 

1. Jika –t tabel ≤ hitung ≤ +tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Jika t hitung ≤ -t tabel atau > +tabel maka ho diterima dan Ha diterima 

dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k-1), dimana n 

adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Untuk tingkat 

keyakinan yang digunakan adalah 95% atau α= 5%. 

3.9.3 Uji Parsial (Uji T) 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat pengaruh masing-masing variabel independen dengan membandingkan 

thitung dengan ttabel. 

Pengujian dilakukan dengan dua arah dengan keyakinan 95% dan 

dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikan (a) ditentukan 

sebesar 5% dan degree of freedom (df) = n-1. 

Apabila thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, dengan kata lain 

variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika thitung < ttabel maka Ho tidak bisa 

ditolak dan Ha ditolak, artinya variabel independen secara individual tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.9.4 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel dependent secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel independent Santoso (2000). Uji F ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Nilai F hitung dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumus: 

 

R
2
/(k – 1) 

Fhitung=   

    ( 1- R
2
)  / ( n – k) 

 

Dimana: 

R
2 

: Koefisien determinasi 

K : Jumlah variabel 

N : Jumlah sampel 

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar mengambil 

keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel, apabila: 

a. Fhitung > Ftabel Ha diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

b. Fhitung< Ftabel Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

 

3.9.5 Koefisien Determinasi 

Nilai R
2
 digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu model yang 

diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila R
2
 bernilai 0 maka 

dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan 
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oleh hubungan tersebut, namun jika R
2
 bernilai 1 maka dapat dikatakan bahwa 

senua variasi variabel dependen dapat dijelaskan. Dengan demikian R
2
 bernilai 

santara 0 sampai 1. 

 


