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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian menjelaskan secara singkat rancangan penelitian 

yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan kalsifikasi desain 

penelitian dari Uma Sekaran (2011), yang dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Tujuan studi terbagi menjadi beberapa macam yaitu eksploratif, deskriptif, 

pengujian hipotesis (analitis dan prediktif), dan analisis studi kasus (Uma 

Sekaran, 2011). Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, 

yang mana pengujian hipotesis menurut Uma Sekaran adalah penelitian 

yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok 

(independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi.Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel terikat adalah ualitas audit, sedangkan variabel 

bebas adalah independence, competence, time budget pressure dan fee 

audit pressure. 

2. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kausal, yang mana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu 

masalah. Dalam penelitian ini yaitu ingin melihat apa faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kualitas audit. 



38 
 

3. Tingkat intervensi peneliti terhadap studi yaitu intervensi minimal, yang 

artinya peneliti mempunyai ketertarikan langsung dengan penelitian 

namun tidak mendalam. 

4. Situasi studi dalam penelitian ini bersifat eksperimen lapangan, karena 

studi yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab – akibat 

menggunakan lingkungan alami yang sama, dimana karyawan berfungsi 

secara normal (Uma Sekaran, 2011). Dalam hal ini, peneliti langsung ke 

lapangan untuk menyebarkan kuesioner kepada responden. 

5. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan 

selama tahap analisis data selanjutnya (Uma Sekaran, 2011). Dalam 

penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah individu, yakni auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Pekanbaru. 

6. Horizon waktu yang digunakan yaitu study cross sectional. Hal ini 

dikarenakan study dapat dilakukan dengan data yang dikumpulkan pada 

waktu dan tempat tertentu saja (Sugiarto dan Siagian, 2006). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, hal minat yang 

ingin peneliti investigasi (Uma Sekaran,2009).Populasi dalam penelitian ini 

adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010).Sementara itu untuk pemilihan sampel 

menggunakan Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-
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kriteria tertentu sesuai yang penulis kehendaki, yaitu sudah bekerja selama 

minimal 2 (dua) tahun pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

 

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 

8 orang 

2. KAP Drs. 

HARDI & 

REKAN 

Jl. Ikhlas No. 1 F  

Labuh Baru Timur, Payung Sekaki 

Pekanbaru 28291 

Telp : (0761) 63879  

Fax : (0761) 22072 

8 orang 

3. KAP KHAIRUL  Jl. DI. Panjaitan No. 2 D Pekanbaru 

22071 

Telp : (0761) 45370  

Fax : (0761) 45370 

E-mail : khairulegab@gmail.com  

8 orang 

4. 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  

8 orang 

5. KAP Dra. 

MARTHA NG, 

Ak. 

Jl. Achmad Yani No. 84 Pekanbaru 

28127 

Telp : (0761) 24418  

Fax : (0761) 35508 

8 orang 

6. KAP Drs. KATIO 

& REKAN 

(CABANG) 

Jl. Darma Bakti No. 16 A 

Sigunggung, Payung Sekaki 

Pekanbaru 28133 

Telp : (0761) 7023699 

E-mail: 

8 orang 

mailto:kapgwa_pku@yahoo.co.id
mailto:khairulegab@gmail.com
mailto:sinuraya_akuntan@yahoo.co.id
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kap.katiodanrekan@yahoo.com 

7. KAP 

BAMBANG, 

SUTJIPTO 

NGUMAR & 

REKAN 

(CABANG) 

Jl. Wolter Monginsidi No. 22 B 

Pekanbaru 

Telp : (0761) 383854 

Fax : (0761) 46257 

8 orang 

Total  56 orang 

 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bisa dihitung atau diukur, 

yang diperoleh berbentuk bilangan atau kumpulan angka-angka hasil 

pengukuran. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Data Primer. Data primer yaitu data yang di ambil langsung dari 

sumbernya (objek penelitian). Dalam penelitian ini berupa data yang di 

ambil dari kuesioner yang diisi olehresponden secara langsung. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 

kuesioner, yaitu menyebarkan angket pertanyaan kepada auditor yang berada 

pada Kantor Akuntan Publik yang diberikan secara langsung kepada auditor 

dan pengembalian kuesioner dijemput langsung ke Kantor Akuntan Publik 

tersebut sesuai kesepakatan pengembalian. 

mailto:kap.katiodanrekan@yahoo.com


41 
 

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2008). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah 

kualitas audit. 

Kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor atau akuntan 

pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu 

unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit. 

Probabilitas menemukan adanya penyelewengan tergantung pada 

kemampuan teknikal dari auditor tersebut yang dapat dilihat pada 

pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit 

perusahaan. Sedangkan probabilitas melaporkan penyelewengan tersebut 

dalam laporan audit tergantung pada independensi auditor dalam 

menjaga sikap mentalnya (Djamil, 2011). 

Kualitas audit menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Kurrotul Aini (2009), Nugraha Agung Ek Putra (2012), dan Trimaya 

Apriyas (2014). Instrumen ini terdiri dari 10 butir pertanyaan.Persepsi 

responden terhadap indikator tersebut diukur dengan 5 point skala likert, 

1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) Netral, 4) Setuju, 5) Sangat 

Setuju.  
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3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi karena 

adanya variabel bebas. 

3.5.2.1 Independence/Independensi  

Independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas 

dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung 

pada orang lain. Indikator dari penelitian ini menggunakan instrumen 

dari Trimaya Apriyas (2014). Indikator tersebut terdiri dari 8butir 

pertanyaan. Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur 

dengan 5 point skala likert, 1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) 

Netral, 4) Setuju, 5) Sangat Setuju. 

3.5.2.2 Competence / Kompetensi 

Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh 

daripengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. auditor (Tuanakotta, 

2011). Indikator dari penelitian ini menggunakan instrumen dari 

Kurrotul Aini (2009), Nugraha Agung Ek Putra (2012), dan Trimaya 

Apriyas (2014). Indikator tersebut terdiri dari 10 butir pertanyaan. 

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan 5 point 

skala likert, 1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) Netral, 4) 

Setuju, 5) Sangat Setuju. 

3.5.2.3 Time Budget Pressure / Tekanan Anggaran Waktu 

Tekanan anggaran waktu merupakan kondisi yang tidak dapat 

dihindari saat menghadapi persaingan antar KAP. Dalam hal ini, 
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auditor dituntut untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan klien.  Indikator 

dari penelitian ini menggunakan instrumen dari Trimaya Apriyas 

(2014). Indikator tersebut terdiri dari 14 butir pertanyaan. Persepsi 

responden terhadap indikator tersebut diukur dengan 5 point skala 

likert, 1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) Netral, 4) Setuju, 5) 

Sangat Setuju. 

3.5.2.4 Fee Audit Pressure / Tekanan Audit Fee 

Fee audit adalah sumber pendapatan bagi akuntan publik dan 

merupakan masalah yang dilematis, auditor mendapat fee dari 

perusahaan yang diaudit, di satu sisi auditor harus bertindak 

independen memberikan opininya tapi di sisi lain auditor juga harus 

memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan dari klien (Herawaty, 

2011).Indikator dari penelitian ini menggunakan instrumen dari 

Kurrotul Aini (2009). Indikator tersebut terdiri dari 5 butir 

pertanyaan. Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur 

dengan 5 point skala likert, 1) Sangat tidak setuju, 2) Tidak setuju, 3) 

Netral, 4) Setuju, 5) Sangat Setuju. 
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Definisi operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel 

penelitian dalam konsep dimensi dan indikator. 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Variabel 
Skala Pengukuran 

Variabel 

Independensi Independen dapat diartikan sikap 

mental yang bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan oleh pihak lain, 

tidak tergantung pada orang lain. 

Independensi juga berarti adanya 

kejujuran dalam diri auditor dalam 

mempertimbangkan fakta dan 

adanya pertimbangan yang obyektif 

tifak memihak dalam diri auditor 

dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya 

(Mulyadi, 2010). 

Skala Interval 

Kompetensi Kompetensi merupakan keahlian 

seorang auditor diperoleh dari 

pengetahuan, pengalaman, dan 

pelatihan. Setiap auditor wajib 

memenuhi persyaratan tertentu 

untuk menjadi auditor 

(Tuanakotta, 2011). 

Skala Interval 

Time Budget 

Pressure 

Tekanan anggaran waktu adalah 

suatu keadaan yang menunjukan 

auditor dituntut untuk melakukan 

efisiensi terhadap anggaran waktu 

yang telah disusun atau terdapat 

pembatasan waktu dan anggaran 

yang sangat ketat dan 

baku(Setyorini, 2011). 

Skala Interval 

Fee Audit Pressure 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 profesionalisme 

lainnya (Sukrisno Agoes, 2012). 

Skala Interval 

Kualitas Audit Kualitas audit pada sektor publik Skala Interval 
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Variabel Definisi Variabel 
Skala Pengukuran 

Variabel 

adalah probabilitas seorang 

pemeriksa atau auditor pemerintah 

dapat menemukan dan melaporkan 

suatu penyelewengan yang terjadi 

pada suatu instansi atau pemerintah 

(baik pusat maupun daerah). 

Pelaksana audit pada lembaga 

pemerintah bertujuan untuk 

menjamin dilakukannya 

pertanggungjawaban publik oleh 

pemerintah, baik pemerintah daerah 

maupun pusat serta perusahaan - 

perusahaan milik negara (Nurlaeli, 

2010). 

Sumber: Konsep penelitian yang diolah dari berbagai jurnal 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan informasi yang 

relevan yang terkandung dalam data tersebut dengan menggunakan hasilnya 

untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2009:3). Analisa kuantitatif 

melalui beberapa tahap uji, yaitu : 

3.6.1 Uji kualitas Data 

Untuk menguji kualitas data atas data primer, oleh karena itu 

dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu kuesioner. but. Pengujian validitas dengan 

menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara 

menghitung korelasi antar skor masing-masing butir 
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pertanyaan dengan total skor. Kriteria pengambilan keputusan 

untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kuesioner yakni 

korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan 

total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka 

butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid, apabila butir 

pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi 

diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid 

(Ghozali, 2013). 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.Uji 

reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang 

digunakan benar-benar bebas dari kesalahan hingga 

menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. 

Jika hasil dari Cronbach Alpha di atas 0.60, maka data tersebut 

mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2013). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji ini dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis 

regresi, tujuannya agar data sampel yang diolah dapat mewakili 

populasi secara keseluruhan. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Adapun tujuan dari uji normalitas adalah untuk 

mengukur apakah di dalam model regresi variabel dependen dan 



47 
 

variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal 

atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

menggunakan One-sample kolmogorov-smirnov dan grafik P-P 

plot. Suatu variabel dikatakan normal jika memiliki nilai 

signifikansi >0,05 (Ghozali, 2013). 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Adapun tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk 

melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-

variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda.Uji 

multikolinearitas dilihat dari nilai Tolerance dan VIF 

(Variance Inflantion Factor) serta besaran korelasi antar 

variabel independen. Suatu model regresi dikatakan dapat 

dikatakan bebas multikolinearitas jika mempunyai nilai 

VIF<10 dan mempunyai angka tolerance>0,10, (Ghozali, 

2013). 

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Adapun tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk 

melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual 

satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain.Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat melakukan uji glejser (Ghozali, 

2013). Uji Glejser digunakan untuk mengetahui apakah model 
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regresi layak dipakai untuk memprediksivariabel terikat 

dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas yang 

dilakukan menggunakan grafik Scatterplot melalui program 

SPSS. 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Rumus Analisis Regresi Linier Berganda : 

Y = a + b 1.X1 + b 2.X2 + b 3.X3+ b4.X4 +e 

Keterangan: 

Y  = Kualitas Audit 

a  = Konstanta  

X1 =Independence 

X2 = Competence 

X3 = Time Budget Pressure 

X4 = Fee Audit Pressure 

e  = Error atau variable gangguan  

b1, b2, b3, b4  =Koefisien regresi dari masing – masing variabel 

 

3.6.3.1 Uji Parsial (Uji t)
 

Uji parsial ini digunakan untuk menguji pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Apabila tingkat signifikansi t < dari α = 0,05 (Sign t < 

α), maka Ho ditolak dan Hi diterima. Jika tingkat signifikan t 

> dari α = 0,05 (Sign t > α), maka Ho diterima dan Hi ditolak. 
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3.6.3.2 Uji Simultan (Uji F)
 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat.
 

Apabila tingkat signifikan F < dari α = 0,05 (Sign F < 

α), maka Ho ditolak dan Hi diterima. Jika tingkat signifikansi 

F > dari α = 0,05 (Sign F > α ), maka Ho diterima dan Hi 

ditolak. 

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinan (R
2
)
 

Bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Dalam 

penelitian ini mengukur seberapa besar peran independence, 

competence, time budget pressure serta fee audit pressure 

terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi dilihat dari 

nilai R square. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen (Ghozali, 2013). 


