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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut metodenya, jenis penelitian ini adalah penelitian survey 

(survey research) yang berupa penelitian secara keseluruan, penjelasan dan 

pengujian hipotesa. Didalam survey atau penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan kuisoner yang datanya dikumpulkan dari responden atau 

populasi yang dijadikan sample penelitian. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek (satuan atau individu) yang 

karakteristiknya hendak diduga. Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri dari atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya . Populasi dalam penelitian ini adalah auditor 

yang bekerja di kantor akuntan publi (KAP) di wilayah kota Pekanbaru. 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2008),  sampel adalah bagian dari populasi yang 

menjadi objek penelitian.  sedangkan yang dijadikan sampel adalah auditor di 

Kap. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-
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pertimbangan tertentu. Sampel penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru. 

 

     Tabel 3.1 

  Daftar Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru Tahun 2017 

 

No Nama KAP Alamat KAP Contact 

Person 

Jumlah 

Auditor 

1 HARDIBRUTO & 

REKANs 

Jl. Teratai No 18, 

RT 002/002 

Sukajadi,Pekanbaru 

(0761)2004 3 Orang 

2 DRS. HARDI & 

REKAN 

Jl. Ikhlas No 1 F, 

Labu Baru Timur, 

Pekanbaru 

(0761)63879 6 Orang 

3 DRS. KATIO& 

REKAN 

Jl. Jati No 28 B 

Pekanbaru 

(0761)7023699 5 Oramg 

4 DRA. MARTHA 

NG,AK 

Jl. Achmad Yani 

No 84 Pekanbaru 

(0761)24418 5 Orang 

5 DRS. SELAMAT 

SINURAYA & 

REKAN 

Jl. Durian No 1 F 

Samping Pemancar 

TVRI, Pekanbaru 

(0761)22769 6 Orang 

6 GRISELDA,WISNU 

& ARUM 

Jl. KH. Achmad 

Dahlan No 50, 

Pekanbaru 

(0761)45200 5 Orang 

7 KHAIRUL Jl. Dl. Panjaitan No 

2 D Pekanbaru 

(0761)45370 5 Orang 

8 BAMBANG. 

SUTJIPTO 

NGUMAR & 

REKAN 

Jl. Wolter 

Monginsidi 

No.22B, Kota 

Pekanbaru, Riau, 

(0761)38354 5 Orang 
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28113. 

 Jumlah   40 Orang 

Sumber : Http://Akuntan Publik Indonesia.com//iapi/index Php 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan Purposive Sampling (Umar, 2007:92) yaitu pemilihan 

sampel dilakukan berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap 

mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Teknik Purposive Sampling ini menggunakan karakteristik 

auditor pada KAP di Pekanbaru dengan level senior dan junior auditor. 

Adapun pertimbangan sampel yang dipilih adalah auditor yang mempunyai 

pengalaman kerja minimal tiga (3) tahun, dengan pertimbangan bahwa auditor 

yang telah memiliki masa kerja > 3 tahun dianggap telah memiliki waktu dan 

pengalaman untuk beradaptasi serta menilai kondisi lingkungan kerjanya. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan adalah data primer. Data diperoleh secara 

langsung melalui kuesioner. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut :  

1. Data Primer.  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus 

http://akuntan/
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dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. 

2. Data sekunder  

Data sekunder  merupakan data pendukung data primer yang 

diperoleh dari instansi yang terkait. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan Cross section 

data, 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 

kuisioner dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah selesai diisi oleh 

responden. 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah bagaimana menemukan dan mengukur 

variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan 

jelas, serta tidak meninbulkan berbagai tafsiran. Pernyataan atau pertanyaan 

dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini di ukur 

dengan menggunakan skala likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk 
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mengukur sikap, pendapat persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial . 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu : 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

No 
Variabel 

Independent 
Definisi Indikator Skala 

1. Gender (X1) Didefinisikan 

sebagai sifat yang 

melekat pada laki-

laki maupun 

perempuan yang 

dikonstruksi 

secara sosial 

maupun kultural 

1. Perbedaan yang tampak 

antara laki-laki dan 

perempuan 

2. Konsep kultural yang 

berupaya membuat 

perbedaan dalam hal 

peran, perilaku, dan 

mentalitas 

Likert 

2. Pengalaman 

Auditor (X2) 

Merupakan proses 

pembelajaran dan 

pertambahan 

perkembangan 

potensi. 

1. Tugas yang dilakukan 

berulang-ulang 

memberikan peluang 

untuk belajar. 

2. Lamanya auditor bekerja 

3. Banyaknya penugasan 

yang ditangani 

4. Banyaknya jenis 

perusahaan yang diaudit 

Likert 
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No 
Variabel 

Independent 
Definisi Indikator Skala 

3. Kompleksitas 

Tugas (X3) 

Didefinisikan 

sebagii tingkat 

kesulitan suatu 

tugas yang 

disebabkann oleh 

terbatasnya 

kapabilitas dan 

daya ingat serta 

kemampuan untuk 

mengintegrasiakan 

masalah. 

1. Tugas yang tidak 

terstruktur 

2. Kurangnya kejelasan 

informasi 

3. Menyebabkan akuntan 

tidak kompetensi. 

Likert 

4 Tekanan Ketaatan 

(X4) 

Jenis tekanan 

pengaruh sosial 

yang dihasilkan 

ketika individu 

dengan perintah 

langsung dari 

individu lain. 

1. Timbul akibat adanya 

kesenjangan dan 

ekspetasi yang 

menimbukan konflik 

tersendiri 

2. Berdampak pada 

lambatnya kenaikan 

jenjang karir. 

Likert 

5 Kemampuan Kerja 

(X5) 

Didefinisikan 

sebagai seseorang 

yang memiliki 

tingkat 

keterampilan 

tertentu atau 

pengetahuan yang 

tinggi. 

1. Pengetahuan, 

keahlian, dan 

pengalaman yang 

dibutuhkan auditor 

2. Kemampuan 

mendasar bagi 

seorang auditor. 
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No 
Variabel 

Independent 
Definisi Indikator Skala 

6 Pengetahuan 

Auditor (X6) 

Kemampuan 

penugasan auditor 

atau akuntan 

pemeriksa 

terhadap medan 

audit. 

1. Pengetahuan tentang 

penugasan teknis 

2. Program peatihan 

meningkatkan 

pengetahuan auditor 

3. Tindak lanjut 

perencanaan audit. 

Likert 

 Audit Judgmnet Kebijakan auditor 

dalam 

menentukan 

pendapat 

mengenai hasil 

auditnya yang 

mengacu pada 

pembentukkan 

suatu gagasan atau 

perkiraan tentang 

suatu obejek/ 

peristiwa. 

1. Tergantung pada 

kedatangan 

informasi yang 

terus menerus. 

2. Mempengaruhi 

pilihan dan cara 

pilihan itu dibuat. 

 

Likert 

 

3.7 Metode Analisis Data 

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 setelah 

kuesioner diisi dan diperoleh dari responden dilakukan beberapa proses 

sebelum data diolah dalam statistik. 
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Pemberian skor atau nilai dalam penelitian ini digunakn Skala Likert 

yang merupakan salah satu cara untuk 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 N (Netral) diberi nilai 3. 

d. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2. 

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

Tahap selanjutnya setelah kuesioner tersebut atau data yang diperoleh 

siap untuk diolah. Data diolah dengan bantuan Program SPSS 16.0. Metode 

analisis data yaitu meliputi :  

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian 

dalam bentuk tabulasi data responden yang diperoleh dari kuesioner serta 

penjelasannya sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik 

deskriptif pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

informasi karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi 

responden. Ukuran yang digunakan dalam statistik diskriptif antara lain 

frekuensi, tendensi sentral (mean,median, modus) dan standar deviasi serta 

varian. 

3.7.2 Uji Kualitas Data 

Sugiyono (2006) menyebutkan bahwa kesimpulan penelitian yang 

berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan hasil 
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proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan dan analisis 

data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang 

dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: 

3.7.2.1  Uji Validitas 

Untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuisioner. Uji 

validitas mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan 

betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur ( Ghozali, 2006). 

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan Pearson Correlatiaon Product Moment, 

dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing item pertanyaan 

dengan skor total item pernyataan tersebut. Instrumen dinyatakan valid 

jika nilai probabilitas <0,05 (a=5%). 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

Untuk mengukur suatu kusioner yang merupakan indikator dari 

varibel atau konstruk digunakan aji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila diukur dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama 

dengan menggunakan alat ukur yangs sama. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha >0,60. 
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3.8  Uji Non Response Bias 

Pengumpulan data yang pengembalian kuisionernya secara bertahap  

perlu dilakuakan uji non-respon bias. Pengujian non response bias dilakukan 

dengan uji independen sample t test untuk melihat perbedaan karakteristik 

jawaban dari responden yang mengembalikan kuesioner sampai dengan akhir 

tanggal pengembalian dengan responden yang terlambat mengembalikan 

kuesioner.  

Ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan, pertama sekali harus 

menguji asumsi apakah varian populasi kedua sampel tersebut sama (equal 

variances assumed) ataukah berbeda (equal variances not assumed) dengan 

melihat nilai Levene test. Setelah diketahui apakah varian sama atau tidak, 

langkah kedua adalah melihat nilai t-tes untuk menentukan apakah terdapat 

perbedaan nilai rata-rata secara signifikan. Apabila nilai Levene’s for Equity 

Variance menunjukkan tingkat signifikan diatas 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor jawaban pada 

2 kelompok responden, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok berasal 

dari populasi yang sama. 

 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kesahihan nilai parameter 

yang dihasilkan oleh model yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi 
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klasik yang digunakan  dalam penelitin ini yaitu uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data, pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara data yang 

kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi 

yang sama dengan data kita. Uji normalitas  bisa dilakukan dengan melakukan 

uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

membandingkan vp value yang diperoleh dari hasil pengujian normalitas 

dengan tingkat signifikansi yang ditentuakn yaitu sebesar 0,05. Data dikatakan 

terdistribusi dengan normal jika p value > a 0,05, begitu juga  sebaliknya ( 

Ghozali, 2006). 

3.9.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang 

disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik sebaiknya tidak 

terjadi autokorelasi. Jenis pengujian yang digunakan untuk engetahui adanya 

autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada asumsi 

ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson yaitu 

nilai DL dan DU untuk k = jumlah variabel bebas dan n = jumlah sampel . 

Jika D-N berada diantara nilai DU hingga (4-DU) berarti asumsi tidak terjadi 

autokorelasi terpenuhi (Ghozali, 2006). 
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3.9.3  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen 

sama atau nol. (Ghozali, 2006). Multikolinearitas dapat dilihat dari Nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran tersebut 

menunjukkan setiap variabel independen  manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen yang lain. Jika nilai   tolerance  ≤ 0,10 dan nilai VIF ≤ 

10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas sedangkan jika nilai toleransi ≥ 0,10 

dan nilai VIF ≥ 10,00 maka terjadi multikolinearitas (Imam Ghozali, 2006). 

3.9.4 Uji  Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang  baik adalah model regresi  yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006) . Untuk menguji ada tidaknya  

heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

garis scatterplot. Apabila dari grafik tersebut menunjukkan titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada suatu 

sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.10 Pengujian Hipotesis 

Tekmik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan 

regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 17. 

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan atau 

memperkirakan secara kuantitatif dari beberapa faktor secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Hubungan fungsional antara satu variabel terikat dengan variabel 

bebas dapat dilakukan dengan regresi linear berganda. Analisis regresi 

linear berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu dependent 

variabel dengan dua atau lebih independent variabel. Untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model regresi 

linear berganda dengan persamaan berikut : 

Y=a+ β1.X1+  β2.X2+β3.X3+β4.X4+β5.X5+β6.X6+ei 

 Keterangan : 

 Y =  Audit Judgment 

 a   = Konstanta 

 X1 = Gender 

 X2 = Pengalaman auditor 

 X3 = Kompleksitas tugas 

 X4 = Tekanan ketaatan 

 X5 = Kemampuan kerja 

 X6 = Pengetahuan auditor 
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β1 β2β3β4β5β6 = Koefisien regresi 

e  = erorr 

 

3.10.1 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. 

3.10.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel dependent secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel independent. Uji F ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel.  

Level of significance yang digunakan adalah 5% dan dasar 

mengambil keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel, apabila: 

1. Fhitung > Ftabel Ha diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 
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2. Fhitung< Ftabel Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

 

3.10.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menvariasi variabel dependen. Nilai koefisien 

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

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu veriabel-

variabel independen memberikanhampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi dependen.  


