
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada desain 

penelitian menurut Uma Sekaran (2007), yang dikelompokkan menjadi sebagai 

berikut : 

a. Menurut Uma Sekaran, tujuan studi terbagi menjadi beberapa macam yaitu 

eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis (analitis dan prediktif), dan 

analisis studi kasus. Tujuan studi dari penelitian ini adalah studi eksplorasi, 

yang mana studi eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan suatu 

permasalahan/ topik untuk memahami permaslahan atau topik tersebut. Pada 

penelitian ini diharapkan dapat memberi  pemahaman yang lebih luas 

tentang pentingnya keahlian audit forensik itu sendiri. 

b. Jenis investigasi yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasional. 

Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk 

mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih 

tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak 

terdapat manipulasi variabel (Faenkel dan Wallen, 2008:328). Adanya 

hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat 

hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

c. Tingkat intervensi peneliti, yang dimaksud dengan tingkat intervensi adalah 

perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga 
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(badan) terhadap suatu permasalahan yang terjadi di antara dua pihak atau 

beberapa pihak sekaligus. Tingkat intervensi peneliti terhadap studi yaitu 

intervensi minimal, yang artinya peneliti mempunyai ketertarikan langsung 

dengan penelitian namun tidak mendalam. Dengan kata lain, peneliti hanya 

ingin melakukan studi korelasional.  

d. Situasi studi dalam penelitian ini adalah unit analisis, penelitian ini 

menganalisis pada individu yakni para auditor di Kantor Akuntan Publik 

yang ada di Pekanbaru. 

e. Horizon waktu terbagi menjadi dua macam, yaitu studi cross-sectional dan 

studi longitudinal. Horizon waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah 

horizon waktu cross-sectional, situasi studi ini dapat dilakukan dengan data 

yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, 

atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Pengertian populasi menurut Harianti, dkk (2012:13) populasi adalah 

totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, 

dan lengkap yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada 

di Pekanbaru. Jumlah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan yang akan 
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diambil untuk penelitian ini sebanyak 8 KAP. Dengan jumlah auditor sebanyak 40 

orang sebagai sampel. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Berikut daftar KAP yang ada di Pekanbaru yang menjadi sampel dari penelitian 

ini. 

Tabel 3.1 

Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru 

No. Nama KAP Alamat Jumlah 

Anggota 

1. KAP 

GRISELDA, 

WISNU & 

ARUM 

(CABANG) 

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 50 

Pekanbaru 28122 

Telp : (0761) 45200  Fax: (0761) 

45200 

E-mail : 

kapgwa_pku@yahoo.co.id 

4 orang 

2. KAP 

HADIBROTO 

& REKAN 

Jl. Teratai No. 18 RT 002 / 002 

Sukajadi 

Pekanbaru 28121 

Telp : (0761) 20044  Fax : 

(0761) 20044 

E-mail : 

kaphadibroto@yahoo.co.id 

5 orang 

3. KAP Drs. 

HARDI & 

REKAN 

Jl. Ikhlas No. 1 F  

Labuh Baru Timur, Payung 

Sekaki 

Pekanbaru 28291 

Telp : (0761) 63879  Fax : 

(0761) 22072 

6 orang 

4. KAP Drs. 

KATIO 

Jl. Darma Bakti No. 16 A 

Sigunggung, Payung Sekaki 

5 orang 

mailto:kapgwa_pku@yahoo.co.id
mailto:kaphadibroto@yahoo.co.id
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&REKAN 

(CABANG) 

Pekanbaru 28133 

Telp : (0761) 7023699 

E-mail : 

kap.katiodanrekan@yahoo.com 

5. KAP 

KHAIRUL 

Jl. DI. Panjaitan No. 2 D 

Pekanbaru 22071 

Telp : (0761) 45370  Fax : 

(0761) 45370 

E-mail : khairulegab@gmail.com 

6 orang 

6. KAP Dra. 

MARTHA NG, 

Ak. 

Jl. Achmad Yani No. 84 

Pekanbaru 28127 

Telp : (0761) 24418  Fax : 

(0761) 35508 

5 orang 

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 

E-mail : 

sinuraya_akuntan@yahoo.co.id 

5 orang 

8. KAP 

BAMBANG, 

SUTJIPTO 

NGUMAR & 

REKAN 

(CABANG) 

Jl. Wolter Monginsidi No. 22 B 

Pekanbaru 

Telp : (0761) 383854 

Fax : (0761) 46257 

4 orang 

Total  40 

orang 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data non angka yang sifatnya deskriptif 

mailto:kap.katiodanrekan@yahoo.com
mailto:khairulegab@gmail.com
mailto:sinuraya_akuntan@yahoo.co.id
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dalam bentuk informasi tulisan (kuisioner) yang diperoleh dari auditor dengan 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan data kuantitatif 

adalah data yang telah diolah dari jawaban kuisioner yang dibagikan kepada 

auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP). 

b. Sumber data  

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

 Data Primer, yaitu responden dimana penulis dapat memperoleh data secara 

langsung dari sumbernya yaitu auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil dari kuisioner yang 

disebar pada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

 Data Sekunder, yaitu buku-buku, artikel ilmiah pendukung, dokumen dan 

sumber referensi lainnya yang relevan dengan variabel penelitian dimana 

penulis dapat memperoleh data secara tidak langsung dari sumbernya. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono,2014:199). Pada penelitian ini, kuesioner langsung 

diantarkan ke lokasi penelitian dan diberikan kepada responden. Kuesioner dipilih 
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karena merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien untuk 

mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan. 

  

3.6 Definisi Operasional    

Menurut Robbins (2008) persepsi merupakan suatu proses dengan mana 

individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka agar 

memberi makna kepada lingkungan mereka. Setiap individu pasti memiliki suatu 

persepsi terhadap lingkungannya namun persepsi suatu individu terhadap suatu 

objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lainnya 

terhadap objek yang sama.Pada penelitian ini kuesioner menggunakanskala 

likert1-5. Instrumen ini diadopsi dari (Budi Trianto, 2015). Kriteria 

penentuanskor adalah sebagaiberikut: 1) Sangat Setuju (SS); 2) Setuju (S); 3) 

Netral (N); 4) Tidak Setuju (TS) dan 5) Sangat Tidak Setuju (STS). 

Menurut Keris (2012) dalam Fatimah (2014) Audit Forensik terdiri dari dua 

kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan 

kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang 

bisa diperdebatkan dimuka hukum ataupun pengadilan. Menurut Charterji (2009) 

dalam Purjono (2012) Audit Forensik (forensic auditing) dapat didefinisikan 

sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki 

konsekuensi hukum.  

 

 

 



 
 

   

58 

Tabel 3.2 

Indikator Penelitian 

No. Variabel Sumber Indikator 

1. Persepsi Bimo Walgito 

(1990) 

1. Menyerap 

2. Mengerti/memahami 

3. Menilai/evaluasi 

2. Keahlian Audit 

Forensik dalam 

Mendeteksi dan 

Menginvestigasi 

Kucarangan 

Trinanda 

Hanum Hartan 

(2016) 

3.6.1.1.1 Pengalaman 

3.6.1.1.2 Pengetahuan 

3.6.1.1.3 Pendidikan 

Berkelanjutan 

 

3.7 Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah kita mengumpulkan 

data (data collection). Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, 

mengelempokkan, memberi tanda atau kode dan mengkategorikan data sehingga 

dapat ditemukan dan dirumuskan hipotes is kerja berdasarkan data yang diperoleh 

(Budi Trianto, 2015). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kuantitatif dimana data kuantitatif lebih cenderung menggunakan 

data berupa angka-angka yang selanjutnya diproses menggunakan alat statistik 

dan hasil analisa tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam 

penelitian. 

Teknik analisis untuk penelitian ini dengan menggunakan Software SPSS 

For Windows 17.0, dimana metode yang dipilih adalah Independent Sample t-Test 

atau uji beda t-test atau Mann-Whitney U test. Software tersebut dipilih dengan 

alasan karena selama ini terbukti handal dalam membantu pengujian dan analisis 

data dalam aktivitas penellitian. Sebelum dilakukan uji beda, akan dilakukan uji 
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validitas dan reabilitas, selanjutnya dilakukan uji normalitas data. Setelah itu akan 

dilanjutkan dengan uji Independent Sample t-Test atau uji beda t-test maupun uji 

Mann-Whitney U test. 

Untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan 

akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Berikut penjelasan 

kedua instrument tersebut (Nurmiyati, 2014). 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

keaslihan suatu instrument. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan 

yang berarti prinsip keandalan instrument dalam mengumpulkan data. Dengan 

demikian suatu tes atau instrument pengukuran dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang relevan dengan tujuan 

pengukuran dan harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data 

tersebut. Selain itu, suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.  

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali 

untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 

konsisten, maka alat ukur tersebut reliabel dan apabila suatu kuesioner dapat 
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dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten dari waktu ke waktu. Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna, jika 

alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi, jika alpha antara 0,50 – 0,70 

maka reliabilitas moderat dan jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah. 

3.7.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Persamaan regeresi dikatakan baik jika 

mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat terdistribusi mendekati 

normal atau normal sama sekali. Uji normalitas akan dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogrov-smirnov atau K-S. Kriteria uji K-S adalah jika nilai 

signifikan pada uji kolmogrov-smirnov lebih besar dari 0,05 (Sig.>0,05), maka 

data tersebut berdistribusi normal (Budi Trianto, 2015). 

 

3.7.4 Uji Hipotesis 

3.7.4.1 Independent Sample t-Test atau uji beda t-test 

Dalam penelitian ini analisi data menggunakan Independent Sample t-Test 

atau uji beda t-test yang bertujuan sebagai uji komparasi antar 2 sampel bebas 

(independent). Tes ini diterapkan jika analis data bertujuan untuk mengetahui 

apakah 2 kelompok sampel berbeda dalam variabel tertentu atau untuk 

menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang 

berbeda dan membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan 

satu dengan yang lainnya. Apakah kedua kelompok tersebut mempunyai nilai 

rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Uji Independent Sample t-



 
 

   

61 

Test atau uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara 

dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Jika 

nilai diatas 0,05 maka uji tersebut normal, maka pengujian hipotesis menggunakan 

Independent T-Test. 

 

 


