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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang 

diperoleh selama penelitian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut sehingga 

dapat memperjelas gambaran mengenai objek analisis hubungan antara variabel-

variabel dari objek yang diteliti.  

Dalam menguji hipotesis, menggunakan kuesioner yang akan menjadi 

dasar dalam menarik kesimpulan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini diperoleh melalui survey dengan proses pengambilan sampel dari suatu 

populasi serta kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Responden dalam 

penelitian ini yaitu para auditor investigatif di Perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RIAU  

   

3.2 Tempat dan Waktu  

Penelitian ini dilakukan di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) RIAU. Gedung kantor BPKP ini terletak di Jalan 

Sudirman. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti melaksanakan 

penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh perwakilan BPKP Provinsi 

RIAU. 

 

3.3 Populasi dan Sampel  
 

3.3.1 Populasi Penelitian  

Populasi penelitian ini adalah auditor di Perwakilan BPKP Provinsi RIAU. 

Seluruh auditor di Perwakilan BPKP Riau   
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3.3.2 Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 orang Auditor 

di BPKP Pewakilan Provinsi Riau yang pernah melakukan auditor invesigatif. 

Penelitian yang sifatnya menguji hubungan korelasional, minimal diambil 30 

sampel (Sinollah, 2012:12). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh data dari data primer 

yaitu sebagai berikut.  

Data Primer  

 Data ini langsung diperoleh dari penelitian lapangan melalui pengamatan 

langsung pada objek yang akan diteliti melalui teknik pengumpulan data berupa 

a. Kuesioner  

Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yang dijadikan sampel 

dalam penelitian dan hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik. 

b. Observasi  

Data dalam penelitian ini juga didapatkan dari hasil observasi yang  

selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara mengadakan 

penelitian langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data primer 

secara langsung.  kuesioner dan observasi. 
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

3.5.1 Variabel Penelitian  

Pengelompokan variabel-variabel yang termasuk penelitian ini dibagi 

menjadi dua variabel yaitu sebagai berikut.  

1. Variabel bebas (variabel independen)  

 Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah “Kemampuan Auditor 

Investigatif”  

2. Variabel Moderasi  

 Variabel moderasi (Z) dalam penelitian ini adalah “Profesionalisme” 

3. Variabel terikat (variabel dependen)  

 Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Pelaksanaan 

Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan”.  

 

3.5.2 Definisi Operasional  

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu pengaruh kemampuan 

auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 

pembuktian kecurangan, maka terdapat variabel penelitian yaitu sebagai berikut: 

  

a. Kemampuan Auditor Investigatif 

Seorang auditor disyaratkan harus memiliki kemampuan teknis dan 

kemampuan non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang 

berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup 

akuntansi secara umum dan auditing.Sulistyowati (2003:13). Auditor investigatif 

adalah gabungan antara pengacara,akuntan kriminolog, dan detektif. Tuanakota 

(2010 :49-50). 
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Intrumen pertanyaan ini di ukur dengan skla likert 1-5 yaitu dengan 

keterangan skor 1 menujukkan Selalu (SL). Skor 2 menunjukan Sering (SR). skor 

3 menunjukan Kadang-kadang (KK). 4 menunjukan Hampir Tidak Pernah (HTP) 

dan skort 5 menunjukan Tidak Pernah (TP). 

 

b. Profesionalisme  

Profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur 

bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam 

sikap dan perilaku mereka. Dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku 

mempunyai hubungan timbal balik. Perilaku profesionalisme merupakan 

cerminan dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap yang 

profesional tercermin dari perilaku yang profesional. 

Intrumen pertanyaan ini di ukur dengan skla likert 1-5 yaitu dengan 

keterangan skor 1 menujukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukan 

Tidak Setuju (ST). skor 3 menunjukan Netral (N). 4 menunjukan Setuju (S) dan 

skort 5 menunjukan Sangat Setuju (SS). 

 

c. Efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

profesi auditing menetapkan standar formasi yang pertama untuk prosedur 

audit. Standar-standar tersebut mengharuskan dilakukannya konfirmasi  piutang 

dan obsevasi atas persediaan fisik, yang sekarang merupakan prosedur standar, 

ditambah pedoman mengenai tanggung jawab auditor untuk mendeteksi 

kecurangan. Arens (2008:430).  

Intrumen pertanyaan ini di ukur dengan skla likert 1-5 yaitu dengan 

keterangan skor 1 menujukkan Selalu (SL). Skor 2 menunjukan Sering (SR). skor 
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3 menunjukan Kadang-kadang (KK). 4 menunjukan Hampir Tidak Pernah (HTP) 

dan skort 5 menunjukan Tidak Pernah (TP). 

 

3.6. Metode Analisis 

 Dalam penganalisaan data, penulis menggunakan analisa sebagai berikut:  

 Metode Kuantitatif, yaitu  menganalisa dengan menggunakan bantuan 

program komputer statistical product and service solutions (SPSS) versi 17. untuk 

melihat hubungan antara profesionalisme sebagai pemoderasi pengaruh 

kemampuan auditor investigative terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

dalam pembuktian kecurnagan. 

 

3.7 UJi Kualitas Data 

1) Uji Validitas  

Uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, 

suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaannya pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghozali (2009 :  

49) Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 

Pearson correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antar nilai yang 

diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan, apabila antara skor masing-msing 

pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05,maka 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya Ghozali (2009 : 49). 

2) Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui suatu instrumen dapat 

dipercaya, handal dan akurat. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 
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menggunakan formula koefisien Alpha Cronbach. Instrumen disebut reliabel jika 

ri > 0,7 dan tidak reliabel jika ri < 0,7 (Ghozali, 2013).  

 

3.8 Analisis variabel Moderasi dan hipotesis 

3.8.1   Analisis Variabel Moderasi 

 Tiga metode yang digunakan  untuk melakukan uji regresi dengan variabel 

moderasi : 

1. Uji Interaksi/Moderated Regression Analysis  (MRA) merupakan aplikasi 

khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya 

mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) 

2. Uji Nilai Selisih Mutlak dilakukan dengan mencari nilai selisih mutlak dari 

variabel independen. 

3. Uji Residual dilakukan dengan menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari 

suatu model. Fokusnya adalah ketidakcocokan (pack of fit) yang dihasilkan 

dari deviasi hubungan antar variabel independen. 

Untuk menguji masing-masing variabel bebas pada penelitian ini yang 

digunakan adalah Analisis Regresi Moderasian (Moderated Regression Analysis/ 

MRA). Moderated Regression Analysis berbeda dengan analisis sub-kelompok, 

karena menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample 

dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Untuk 

menggunakan MRA dengan satu variabel predictor (X), maka kita harus 

membandingkan tiga persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel 

moderator. Ketiga persamaan tersebut adalah: 

                   (10.4)   

                      (10.5) 
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                            (10.4) 

Keterangan : 

Y =  Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian 

Kecurangan,  

X1 =  Kemampuan Auditor Investigatif,   

Z   =  Profesionalisme,  

α   =  konstanta,  

β   =  koefisien regresi,  

e   =  error term yaitu faktor kesalahan dalam penelitian.  

 Jika persamaan (10.5) dan (10.6) tidak berbeda secara signifikan atau (β3 

= 0; β2 ≠ 0) maka Z bukanlah variabel moderator, tetapi sebagai variabel predictor 

(independen). Variabel Z merupakan variabelpure moderator , maka persamaan 

(10.4) dan (10.5) tidak berbeda, tetapi harus berbeda dengan persamaan (10.6) 

atau (β2 = 0; β3 ≠ 0). variabel Z merupakan variabel quasi moderator , jika 

persamaan (10.4),(10.5) dan (10.6) harus berbeda saru dengan yang lain atau (β2 

≠ 0 β3 ≠ 0) (Ghozali, 2013) 

 

3.8.2 Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik T ( parsial) 

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji pengaruh 

semua variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Nilai t hitung  diperoleh 

berdasarkan Coefesien t  dalam uji-t, dan ttabel pada derajat kebebasan (dk) = n-2. 
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Level of Significance yang digunakan adalah 5% dan dasar pengambilan 

keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan nilai 

thitung  dan ttabel, apabila:  

a. thitung > ttabel Ha diterima, karena terdapat pengaruh besar. 

b. thitung < ttabel Ha ditolak karena, tidak terdapat pengaruh yang besar. 

 

b. Uji Statistik F  

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antar variabel independen terhadapvariabel dependen. Pengaruh 

tersebutmemiliki tingkat signifikansi pada alfha 5%. Adapun metode untuk 

menentukan apabila nilai signifikan < 0,05 dan Fhitung> Ftabel. 

 Penolakannya hipotesis atas dasar signifikansi pada tarafnyata 5% (taraf 

kepercayaan) dengan kriteria: (Imam Ghozali,2013). Untuk mencari df pada Ftabel 

menggunakan rumus : 

     df1 = k – 1 

     df2 = n- k 

  keterangan 

  k = jumlah variabel bebas 

  n = banyaknya sampel 

1. Jika Fhitung  > Ftabel, maka Ho ditolak ddan Ha diterima, yang berarti ada 

pengruh secara simultan anta variabel bebasterhadapvariabel terikat. 

2. Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak 

ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  
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c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 atau Adjusted R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi Uji 

Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik ini adalah untuk menguji keberhasilan koefisien regresi secara 

parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) 

secara tunggal berpengaruh terhadap variabel terikat(Y) dengan membandingkan 

antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan 

derajat kesalahan 5% (a = 0,05). Apabila nilai thitung > ttabel, maka variabel 

bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap veriabel terikat. 

 Uji t ini menggunakan derajat kebebasan df dengan rumus :  

    df = n – k 

keterangan : 

k = jumlah variabel bebas 

n = banyaknya sampel 

variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2013).  

 

 


