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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan klasifikasi desain penelitian  menurut 

Uma Sekaran,yaitu: 

1. Tujuan studi 

Tujuan studi untuk penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang 

termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, 

atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua 

atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran,2006). Dalam penelitian ini 

menjelaskan hubungan variabel pengalaman, independensi, kompetensi dan beban 

kerja auditor terhadap pendeteksian kecurangan. 

2. Jenis investigasi 

Jenis investigasi untuk penelitian ini adalah studi kausal. Yang disebut 

dengan studi kausal adalah jika peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau 

lebih masalah (Sekaran,2006). Jenis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

pengalaman, independensi,  kompetensi, dan beban kerja auditor terhadap 

pendeteksian kecurangan. 

3. Tingkat intervensi 

Tingkat intervensi yang digunakan untuk penelitian ini adalah tingkat 

intervensi minimal yaitu dengan menggunakan cara penyebaran kuesioner. 

4. Situasi studi 
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Situasi studi untuk penelitian ini adalah studi eksperimen lapangan. Studi 

yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab-akibat menggunakan 

lingkungan alami yang sama, dimana karyawan berfungsi secara normal 

(Sekaran,2006). Dalam penelitian ini dilakukan pada KAP di Pekanbaru dan 

Auditor berperan sebagai karyawan. 

5. Unit analisis 

Unit analisis yang di gunakan dalam peneitian ini adalah individu. Yaitu 

dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung terhadap responden. 

6. Horizon waktu 

Horizon waktu untuk melakukan penelitian ini adalah cross-selectional, 

sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, 

mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab 

pertanyaan penelitian (Sekaran,2006). Dalam penelitian ini dilakukan pada bulan 

Juni 2017.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin, hasil pengukuran 

ataupun perhitungan kualitatif maupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Hasan,2008). Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap 

dapat mewakili populsi tersebut (Hasan,2008). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

berada di Pekanbaru. Jumlah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan yang akan 

diambil untuk penelitian ini sebanyak 8 KAP. Dengan sampel seluruh auditor 
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yang bekerja di KAP yang berada di Pekanbaru dengan jumlah auditor sebanyak 

40 orang.  

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling sensus, 

dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 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 & 

Rekan (Cabang) 

Jl. Tiung Ujung Komp. Puri 

Merpati Indah No. A1/8 

Pekanbaru 

Hp : 085105023699 

E-mail : 

kap.katiodanrekan@yahoo.com 

5 orang 

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, Jl. Achmad Yani No. 84 5 orang 

mailto:kapgwa_pku@yahoo.co.id
mailto:kaphadibroto@yahoo.co.id
mailto:kap.katiodanrekan@yahoo.com
mailto:khairulegab@gmail.com
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Ak. Pekanbaru 28127 

Telp : (0761) 24418   

Fax : (0761) 35508 

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 

(Sumber: IAPI 2016) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu 

dengan kuesioner. Kuesioner berisi serangkaian pernyataan ataupun pertanyaan 

yang diajukan kepada responden Kuesioner  ini  akan  diberikan  kepada auditor 

yang menjadi sampel . Lokasi Penelitian  ini  dilakukan  pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang ada di sekitar wilayah Pekanbaru. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi instrumen penelitian yang telah digunakan 

sebelumnya, yaitu berupa kuesioner. Pengukuran dalam setiap variabel 

menggunakan modifikasi skala likert, dalam modifikasi skala likert responden 

akan memilih tingkat kesetujuannya dan ketidak setujuannya terhadap pertanyaan 

tertentu. 

 

 

mailto:sinuraya_akuntan@yahoo.co.id
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Tabel 3.2 

Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator No. Item Sumber  

Pengalaman Auditor 

(X1) (Taufik, 2008) 

1. Kemampuan kerja 

2. Lama bekerja 

1,2,3,4,5,6 

7,8,9 

Hasanah 

(2010) 

Independensi 

Auditor (X2) 

(Sawyer, 2006), 

(Suryaningtiyas , 

2007) 

1. Independensi dalam 

program audit 

2. Independensi dalam 

verifikasi  

3. Independensi dalam 

pelaporan   

1,2,3,4,5 

 

6,7 

 

8,9,10 

Aulia 

(2013) 

Kompetensi (X3) 

(Widiyastuti dan 

Pamudji, 2009) 

1. Mutu personal  

2. Pengetahuan umum  

3.  keahlian khusus 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9 

Hartan 

(2016) 

Beban kerja (X4) 

( Putra,2012) 

1. Target yang harus 

dicapai  

2. Kondisi pekerjaan 

3. Standar pekerjaan 

1,2 

 

3,4,5,6,7 

8,9 

Setiawan 

(2016) 

Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi 

Kecurangan (Y) 

(Octavia, 2014) 

1. Pengetahuan tentang 

kecurangan 

2. Kesanggupan dalam 

tahap pendeteksian 

1,2,3 

 

4,5,6,7,8,9,10 

Hartan 

(2016) 

(Sumber: Diolah dari data primer) 

3.6 Definisi Variabel Operasional 

3.6.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

baik secara positif ataupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

3.6.1.1 Pengalaman Auditor 

Pengalaman audior merupakan rentang waktu yang telah digunakan oleh 

audior terhadap  pekerjaan atau tugas mengaudit (Hilmi,2011). Pekerjaan yang 
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telah dilakukan berulang-ulang dapat meningkatkan ketelitian dalam melakukan 

pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat 

ketelitian yang tinggi akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas. 

3.6.1.2 Independensi 

Independensi merupakan sikap mental seorang auditor yang tidak mudah 

dipengaruh atau di kendalikan oleh pihak lain. Dalam SPKN (2007) disebutkan 

bahwa independensi adalah sikap bebas baik dalam sikap mental dan penampilan 

dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi 

independensinya (Pramudyastuti,2014). 

3.6.1.3 Kompetensi Auditor 

Kompetensi merupakan kualifikasi yang diperlukan oleh seorang auditor 

dalam melaksanakan proses audit secara benar. Standar Audit APIP menyebutkan 

bahwa proses audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sehingga, auditor belum memenuhi 

persyaratan apabila ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai 

dalam bidang audit (Hartan,2016). 

3.6.1.4   Beban Kerja Auditor 

Beban kerja (workload) adalah jumlah pekerjaan yang harus dilakukan 

oleh seseorang. Fitriany (2011) dalam Nasution dan Fitriany (2012) menyebutkan 

bahwa beban kerja auditor dapat dilihat dari banyaknya jumlah klien yang harus 

ditangani oleh seorang auditor  atau terbatasnya waktu auditor untuk melakukan 

proses audit. Beban Kerja dapat diukur dengan indikator:  

3.6.2 Variabel Dependen 
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Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi veriabel lainnya. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendeteksian kecurangan. Menurut 

Ramaraya (2008) dalam Aulia (2013) menyatakan bahwa pendeteksian 

kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas 

literatur yang tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang 

menjadikan pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor 

gagal dalam usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah:  

1) Karakteristik terjadinya kecurangan. 

2) Memahami Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan. 

3) Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit. 

4) Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian 

kecurangan.  

3.7 Pengolahan dan Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode  analisis kuantitatif, jenis penelitian 

yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Perhitungan dilakukan dengan cara menggunakan program SPSS. Penelitian yang 

mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan 

pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran 

data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.  Maka pengujian 

yang dilakukan sebagai berikut: 

3.7.1 Uji Kualitas Data 



43 

 

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

sejauh mana penelitian ini dapat diteruskan dan layak untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut. 

3.7.1.1   Uji Validitas 

Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui 

seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item 

dikatakan valid apabila ada korelasi (hubungan) yang signifikan dengan skor 

totalnya, hal ini menunjukan adanya dukungan item tersebut dalam 

mengungkapkan suatu yang ingin diungkap. Item yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kuesioner. Pengujian validitas dengan menggunakan korelasi pearson, 

yaitu dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Kemudian 

pengujian signifikasi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika r hitung ≥ r tabel maka item dapat 

dinyatakan valid, jika r hitung < r tabel maka item yang dinyatakan tidak valid, 

(Priyanto,2014) 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang 

biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan 

mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. 

Metode yang sering digunakan dalam untuk mengukur skala rentangan (seperti 

skala likert 1-5) adalah cronbach alpha. Untuk menentukan apakah instrumen 

reliable dengan menggunakan batasan 0,60 (Priyanto,2014). Apabila nilai 
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Cronbach’s Alpha lebih besar (>) 0,60 maka instrumen indikator atau kuesioner 

dinyatakan reliable dan apabila Cronbach’s Alpha kurang dari (<)  0,60 maka 

instrumen indikator kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak bisa 

diandalkan. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut: 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

terdistribusi secara normal. Terdapat dua metode untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan  metode grafik dan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov. Residual terdistribusi normal jika nilai 

signifikasi lebih dari 0,05 Priyanto (2014), 

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas 

Multikolonieritas artinya antar variabel independen terdapat dalam model 

regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati 

sempurna diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

toleransi dan variance inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 

atau tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas, 

Priyanto (2014), 

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varaians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Jenis pengujian ysng digunakan dalam uji heteroskedastisitas 

ini adalah uji Glejser. Jika signifikansi t dari hasil meregresi nilai absolute residual 

terhadap variabel bebas lebih dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas, Biksa dan Wiratmaja (2016). 

3.7.3 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Analisis ini untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ e 

Keterangan : 

Y = pendeteksian kecurangan 

a = konstanta 

X1 = Pengalaman 

X2 = Independensi 

X3 = Kompetensi 

X4 = Beban Kerja 

bx  = Koefisien Regresi 
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e = error 

Linearitas hanya dapat diterapkan pada regresi berganda karena memiliki 

variabel independen lebih dari satu, suatu model regresi berganda dikatakan linier 

jika memenuhi syarat-syarat linieritas, seperti normalitas data (baik secara 

individu maupun model), bebas dari asumsi klasik statistik multikolineritas, 

autokorelasi, heteroskedastisitas. Model regresi linear berganda dikatakan model 

yang baik jika memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi 

klasik statistik. Dalam membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan 

digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan dari persamaan regresi 

(Aulia,2013). 

3.7.3.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel 

independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen menggunakan tingkat signifikasi 

0,05. Kriteria pengujian uji t (Priyanto,2014), yaitu: 

a. Jika t hitung ≤ t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

b. Jika t hitung >  t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

3.7.3.2 Uji F (Uji Simultan) 

Uji F menguji signifikasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikasi 0,05. Kriteria 

pengujian uji F (Priyanto,2014), yaitu: 

a. Jika F hitung ≤ F tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima. 
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b. Jika F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

3.7.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan independen menjelaskan variabel dependen. Jika nilai R
2
 mendekati 

1 maka hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin 

lemah (Priyanto,2014). 

 


