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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis pengaruh 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap 

tingkat pemahaman mahasiswa pada auditing. Untuk menganalisis pengaruh tersebut 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh 

mahasiswa akuntansi konsentrasi audit Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Dengan demikian, penelitian ini berlokasi pada mahasiswa akuntansi 

konsentrasi audit Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun waktu 

penelitian dilakukan pada bulan November 2016. 

 

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal lain 

yang ingin diteliti. Populasi merupakan keseluruhan obyek yang karakteristiknya 

akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi konsentrasi 

audit Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjumlah 117 orang 

dari tahun angkatan 2012-2013. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2012). Sampel yang dipilih dari populasi dianggap 
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mewakili keberadaan populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

Proportionate Stratified Random Sampling dimana teknik ini hampir sama dengan 

simple random sampling namun penentuan sampelnya memperhatikan strata 

(tingkatan) yang ada dalam populasi. 

Adapun jumlah Mahasiswa Akuntansi konsentrasi auditor angkatan tahun 

2012 adalah 59 0rang. Sedangkan jumlah mahasiswa kosentrasi auditor angkatan 

tahun 2013 adalah 58 orang. Menggunakan rumus:  

Tahun 2012 : 59 / 117 x 95 = 47,9 dibulatkan menjadi 48 

Tahun 2013 : 58 / 117 x 95 = 47 

Sehingga dari keseluruhan sampel kelas tersebut adalah 48 + 47 = 95 sampel. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara) berupa pendapat atau opini subyek 

(orang) secara individual atau kelompok, yang dikumpulkan untuk menjawab 

perumusan masalah dalam penelitian (Sekaran, 2003: 71). Dalam peneltian ini data 

primer diperoleh langsung dari kuesioner yang telah diisi oleh responden yaitu 

mahasiswa akuntansi konsentrasi audit Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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1.3.2 Sumber Data 

Pengumpulan data di lakukan dengan cara menyebar kuisioner secara 

langsung kepada responden yaitu mahasiswa akuntansi semester 7 (tujuh) angkatan 

tahun 2013 dan Mahasiswa akuntansi semester 9 (Sembilan) angkatan 2012. 

Pengumpulan data melalui kuesioner diiukur dengan menggunakan skala ordinal atau 

sering disebut skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban 

dengan pilihan sebagai berikut: Pilihan 1 = Sangat Tidak Setuju(STS), pilihan 2 = 

Tidak Setuju (TS), pilihan 3 = Kurang Setuju (KS), pilihan 4 = Setuju (S),  pilihan 5 

= Sangat Setuju (SS). 

 

3.4  Teknik Pengumpula Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode survey. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner yang berisikan pertanyaan 

pertanyaan yang telah disediakan alternatif jawaban dengan skor yaitu menggunakan 

skala likert lima poin. Penyerahan kuesioner kepada subjek atau responden penelitian 

dengan cara diberikan langsung menemui para responden di tempat mereka berada 

dan waktu pengumpulan pada seketika itu juga setelah kuesioner diisi. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memastikan responden yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan yaitu, mahasiswa akuntansi semester 7 (tujuh) angkatan 2013 

dan mahasiswa akuntansi semester 9 (Sembilan) angkatan 2012 dan diharapkan juga 
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jumlah keseluruhan kuesioner yang dikumpulkan atau diterima kembali jumlahnya 

sama atau tidak jauh berbeda pada saat waktu penyebaran.  

 

3.5 Pegukuran Variabel Penelitian 

Variable penelitian yang digunakan adalah: 

3.5.1  Variabel Independen (X) 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependent dan 

variable independent. Variabel independent adalah variabel yang nilainya tidak 

tergantung varaibel lain. Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.  

3.5.2  Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variable terikat yang nilainya tergantung dari 

variabel bebas atau di pengeruhi oleh variable independen. Dalam penelitian ini 

variable dependen nya adalah tingkat pemahaman mahasiswa pada auditing. 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Cooper dan Schindler (2007) menyatakan bahwa definisi operasional variable 

penelitian merupakan penentuan construct dengan berbagai nilai untuk memberikan 

gambaran mengenai fenomena sehingga dapat diukur. Construct merupakan abstraksi 

dari fenomena atau realitas yang untuk keperluan penelitian harus 

dioperasionalisasikan dalam bentuk variabel yang diukur dengan berbagai nilai. 

Operasionalisasi variabel variabel penelitian ini sebagai berikut: 
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3.6.1 Variabel Bebas (Independen X) 

Definisi operasional dan pengukuran untuk variable-variabel tersebut adalah : 

1) Kecerdasan Intelektual (X1) 

Kecerdasan intelektual adalah kemampuan yang di butuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar dan memecahkan 

masalah (Robins dan Judge, 2008: 57). Instrumen penelitian dibuat dengan 

mengadopsi indikator-indikator kecerdasan intelektual yang dikemukakakn 

oleh Robins dan Judge (2008: 57), yaitu : 

a. Kemampuan memecahkan masalah 

b. Intelegensi verbal 

c. Intelegensi praktis 

Variabel ini di ukur dengan skala likert 5 poin dengan 

mengembangkan pertanyaan dari masing-masing indikator. 

2) Kecerdasan Emosional (X2) 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri 

sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain 

(Goleman, 2005: 35). Instrumen penelitian dibuat berdasarkan indikator-

indikator kecerdasan emosional yang dimodifikasi dari Goleman (2005: 35), 

yaitu : 
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a. Pengenalan diri 

b. Pengendalian diri 

c. Motivasi 

d. Empati 

e. Keterampilan social 

  Variabel ini di ukur dengan skala likert 5 poin dengan 

mengembangkan pertanyaan dari masing-masing indikator. 

3) Kecerdasan Spiritual (X3) 

Kecerdasan spritual adalah kecerdasan yang sudah ada dalam setiap 

manusia sejak lahir yang membuat manusia menjalani hidup penuh makna, 

selalu mendengarkan suara hati nuraninya, tak pernah merasa sia-sia, semua 

yang dijalaninya selalu bernilai (Wahab dan Umiarso, 2011: 52), yaitu : 

a. Kemampuan bersikap fleksibel 

b. Tingkat kesadaran tinggi 

c. Menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

d. Menghadapi dan Melampaui Perasaan Sakit 

e. Keengganan untuk Menyebabkan Kerugian 

f. Kualitas Hidup 

g. Berpandangan Holistik 

h. Kecenderungan bertanya 

i.  Bidang mandiri 

 



 51 

3.6.2 Variabel terikat (Dependent Y) 

1) Pemahaman Auditing 

Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa 

dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. 

Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai 

kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia. Konsep auditing harus disetujui semua pihak , kecuali 

beberapa konsep pokok. Pada awalnya konsep muncul sebagai peminjam 

atau analogi bidang ilmu. Namun, konsep-konsep tersebut terakumulasi 

oleh perjalanan waktu yang membentuk suatu kerangka dasar yang 

menjadi inti dari teori auditing yang berkembang dinamis (Sukrisno dan 

Hoesada 2012:16). Pemahaman  Auditing dapat dipandang dari dua sisi 

pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di 

dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan 

diperguruan tinggi.Variabel ini di ukur dengan menggunakan nilai mata 

kuliah yang berhubungan dengan auditing. Dalam hal ini pemahaman 

auditing di ukur dengan nilai Audit 1, Audit 2, dan Seminar Audit. 

Secara ringkas definisi operasional variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel 3.1 berikut : 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Dimensi Sub Dimensi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

 

Kecerdasan 

Intelektual 

(X1) 

 

Kemampuan 

Belajar 

Kemampuan 

Berpikir, 

Menalar dan 

memecahkan 

masalah 

a.  Kemampuan 

memecahkan 

masalah 

b.  Intelegensi verbal 

c. Intelegensi praktis 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Kecerdasan 

Emosional 

(X2) 

 

 

 

 

 

1. Kecakapan 

Pribadi 

a.Pengenalan 

diri: 

-  Kesadaran 

emosional 

-  Penilaian diri 

yang kuat 

-  Kepercayaan diri 

 

Ordinal 

b.Pengendalian 

diri: 

-  Kontrol diri 

-  Dapat dipercaya 

-  Berhati-hati 

-  Adaptabilitas 

-  Inovasi 

 

Ordinal 

c. Motivasi: - Dorongan 

berprestasi 

-  Komitmen 

-  Inisiatif 

-  Optimisme 

 

Ordinal 

 

2. Kecakapan 

Sosial 

d. Empati: -  Memahami orang 

lain 

-  Mengembangkan 

orang lain 

-  Orientasi 

pelayanan 

 

Ordinal 

e.Keterampilan 

sosial: 

-  Pengaruh 

-  Komunikasi 

-  Manajemen 

Konflik 

-  Kepemimpinan 

-  Membangun 

ikatan 

-  Kolaborasi dan 

kooperasi 

-  Kemampuan tim  

 

 

Ordinal 

   -  Kemampuan  
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Variabel Dimensi Sub Dimensi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

 

 

 

Kecerdasan 

Spiritual 

(X3) 

 

 

 

Kemampuan 

untuk 

menjalani 

hidup penuh 

makna 

 

 

 

Mendengarkan 

hati 

Nurani 

untuk bersikap 

Fleksibel 

-  Adanya tingkat 

kesadaran yang 

tinggi. 

-  Kemampuan 

untuk 

menghadapi dan 

memanfaatkan 

penderitaan. 

-  Kemampuan 

untuk 

menghadapi dan 

melampaui rasa 

sakit. 

-  Kualitas hidup 

yang di ilhami 

oleh visi dan 

nilai-nilai. 

-  Keengganan 

untuk 

menyebabkan 

kerugian yang 

tidak perlu. 

-  Kecenderungan 

untuk 

berpandangan 

holistik. 

-  Kecenderungan 

untuk bertanya 

“mengapa” atau 

“bagaimana jika” 

dan berupaya 

untuk berupaya 

mencari 

jawabanjawaban 

yang mendasar. 

-  Memiliki 

kemudahan untuk 

bekerja melawan 

 

 

 

Ordinal 
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Variabel Dimensi Sub Dimensi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

konvensi. 

Pemahaman 

Auditing 

(Y1) 

Nilai mata 

kuliah 

auditing 

 -  Nilai mata kuliah 

Audit 1 

-  Nilai mata kuliah 

Audit 2 

-  Nilai mata kuliah 

seminar Audit 

Interval 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisa data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

analisis kuantitatif dimana merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi 

data yang besar yang dapat dikelompokkan kedalam kategori-kategori yang berwujud 

angka-angka (Astrina Sari 2014). 

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi tentang karakter 

variabel-variabel Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan 

Spiritual terhadap Pemahaman Auditing dengan melihat tabel statistik deskriptif yang 

menunjukkan nilai minimum, maksimum, dan rata rata dari total pertanyaan setiap 

variabel. 

3.7.2  Uji Kualitas Data 

Sebelum digunakan kuesioner perlu diuji terlebih dahulu dengan 

menggunakan uji instrumentasi penelitian yang meliputi uji validitas dan uji 

reliabilitas yang diuraikan sebagai berikut : 
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3.7.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji homogenitas item pertanyaan per variable untuk 

menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur untuk 

melakukan fungsinya. Semakin tinggi validitas alat ukur maka semakin kecil varian 

kesalahannya. Dengan demikian 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. Uji  validitas  data  dalam  penelitian  ini,  digunakan  uji  korelasiPearson 

Product Moment dengan ketentuan jika nilai rhitung> nilai rtabel maka item pernyataan 

dinyatakan valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan 

rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Imam 

Ghozali, 2011: 53). 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke 

waktu.Untuk mengetahui reliable atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji statistik 

dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat dikatakan reliable jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,70. (Ghozali 2013). 
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3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut.  

3.7.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

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

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul kerena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah yang 

bebas dari autokorelasi. 

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.7.3.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan setiap analisis 

multivariate khususnya. Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorof smirnov 

test. Jika masing-masing variabel yang diteliti nilai p >0,05, maka disimpulkan 

bahwa masing-masing variable yang diteliti terdistribusi secara normal.  

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

yaitu dengan menggunakan teknik analisis berupa analisis Regresi Linear Berganda. 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara 

variable dependen dengan variabel-variabel independennya. Secara umum bentuk 

persamaan garis regresinya adalah : 

H1 : Y = α + β1X1 + e 

H2 : Y = α + β2X2 + e 

H3 : Y = α + β3X3 + e 

H : Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y   = Variabel dependen (Pemahaman auditing) 

X1 = Variabel independen (Kecerdasan Intelektual) 

X2 =  Variabel independen (Kecerdasan emosional) 

X3 = Variabel independen (Kecerdasan spiritual) 

α  = Konstanta 
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β1, dan  β2 = Koefisien regresi 

e  = Error 

 

3.7.5 Uji Hipotesis 

3.7.5.1 Uji Determinasi (R
2
) 

Nilai R
2 

mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1 (0 ≤ R
2 

≤ 1). Semakin 

besar R
2 

(mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin 

mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan 

variabel dependen. 

3.7.5.2 Parsial test (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan 

variabel depanden secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu : Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual berada terhadap suatu variabel 

dependen, yaitu pemahaman auditing. maka nilai signifikan t dibandingkan dengan 

derajat kepercayaannya. 

Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Demikian pula 

sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Bila Ho ditolak ini berarti 

ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali,2011:101). 
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3.7.5.3 Simultan test (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual) secara 

bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen (pemahaman auditing) seperti 

hipotesis ke empat. Hipotesis ini bisa diterjemahkan sebagai berikut : 

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel independen 

(kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual) 

terhadap variabel dependen (pemahaman auditing). 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel independen (kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual) terhadap 

variabel dependen (pemahaman auditing). 

 Apabila f hitung > f tabel  atau P value  > α dikatakan tidak signifikan karena H0 

diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama 

tidak mempunyai pengaruh tehadap variabel dependen. Sebaliknya jika f hitung > f tabel  

atau P value  < α, dikatakan signifikan karena Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti 

variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 

 


