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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

desain penelitian menurut Uma Sekaran (2011), yang dikelompokkan menjadi 

sebagai berikut : 

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

eksploratif, deksriptif, pengujian hipotesis (analitif dan prediktif), dan 

analisis studi kasus. Tujuan studi dari penelitian ini adalah pengujian 

hipotesis. Dimana pengujian hipotesis bertujuan untuk menentukan 

keakuratan dari masing-masing hipotesis penelitian terhadap kenyataan 

dari data yang dikumpulkan peneliti. Pengujian hipotesis dilakukan untuk 

menelaah varians dalam variable terikat, dan yang menjadi variable terikat 

dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja, Independensi, fee audit, dan 

Akuntabilitas. 

b. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kausal, 

dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari suatu masalah. Pada 

penelitian ini peneliti ingin melihat apakah faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi Kualitas Audit. 

c. Tingkat intervensi peneliti, yang dimaksud dengan tingkat intervensi 

adalah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu 

lembaga 28 (badan) terhadap suatu permasalahan yang terjadi di antara 
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dua pihak atau beberapa pihak sekaligus. Dan tingkat intervensi peneliti 

disini adalah tingkat intervensi minimal, dimana peneliti menguji 

hubungan korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan penelitian 

natural dan peneliti tidak melakukan intervensi dalam aktifitas normal 

yang diteliti. 

d. Situasi studi dalam penelitian ini bersifat eksperimen lapangan, dimana 

studi yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab-akibat 

menggunakan lingkungan alami yang sama, dimana karyawan berfungsi 

secara normal (Sekaran, 2011 : 170). Disini peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk menyebarkan kuesioner kepada responden. 

e. Uma Sekaran (2011 : 173) menyebutkan bahwa unit analisis merujuk pada 

tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data 

selanjutnya. Pada penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah 

individu, yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang ada di 

Pekanbaru.    

f. 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 dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu saja 

(Sugiarto dan Siagian, 2006: 16), mungkin selama periode harian, 

mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. 
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3.2 Populasi Dan Sampel 

Populasi Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2014).  

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 

diambil untuk penelitian ini sebanyak 8 KAP.  

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Adapun teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan 

Purposive sampling, artinya bahwa populasi yang dijadikan sampel adalah 

populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti sehingga relevan dengan tujuan penelitian.   Berdasarkan 

metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Responden tidak dibatasi oleh jabatan auditor pada KAP (partner, senior, 

atau junior Auditor) sehingga semua yang bekerja di KAP dapat 

diikutsertakan sebagai responden. 

2. Responden pada penelitian ini adalah auditor pada KAP di pekanbaru 

3. Kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan. 
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Tabel 3.1 

Nama Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

 

N

O 

 

NAMA KAP 

 

ALAMAT 

 

JUMLAH 

 

1 

 

KAP Bambang, Stujipto 

Ngumar & Rekan 

 

Jl. Wolter Monginsidi No.22 B, 

RT 003/001 Pekanbaru 281113 

 

5 orang 

2 

.

2 

3 

 

 

KAP Dra. MARTHA NG 

 

 

Jl. Achmad Yani 

No.84 Pekanbaru 

 

5 orang 

 

3

3 

 

KAP Khairul & Rekan 

 

 

Jl. Panjaitan No.2 D, Pekanbaru 

22071 . Telp (0761) 45370 Fax: 

(0761) 4531 

 

4 orang 

 

4

4 

KAP Drs. Katio & Rekan 

 

Jl. Tiung Ujung Labuh Baru 

Timur, Pekanbaru, 28124 

Telp. (0761) 7023699 

e-mail : 

kap.katiodanrekan@yahoo.com 

 

6 orang 

 

5

5 

 

KAP Griselda, Wisnu, 

dan Arum 

 

Jl. K.H Ahmad Dahlan No.50 

Pekanbaru 

 

4 orang 

 

6

6 

 

 

KAP Drs. Selamat 

Sinuraya & Rekan 

 
Jl. Durian No.1F Samping 

Pemancar TVRI Kel. Labuh 

Baru Timur, Kec.Payung Sekaki 

Pekanbaru 28291 

 

5 orang 

 

7 

 

DRS. Hardi & Rekan 

Jl. Ikhlas No. 1F 

Labuh Baru Timur, Payung 

Sekaki 

Pekanbaru, 28291 

 

8 orang 

 

8

8 

KAP Hadibroto & 

rekan 

Jln. Teratai No. 18 RT 002/002 

Sukajadi, Pekanbaru, 28121 
3 orang 

 TOTAL   40 orang 

Sumber:http://Akuntan public Indonesia.com/iapi/index.php 

 

 

http://akuntan/
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3.4  Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh 

langsung dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner kepada auditor di 

KAP yang ada di Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau 

tempat dimana penelitian dilakukan secara langsung dan dari sumber asli tanpa 

ada perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang 

dibagikan kepada responden. 

  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa macam teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan  suatu data. Masing-masing  teknik  memiliki  fungsi yang  

berbeda dan sebaiknya teknik yang digunakan harus sesuai dengan tujuan 

penelitian, jenis data yang ingin didapatkan, serta keadaan subjek (sumber 

informasi) penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden, baik dengan mendatangai responden 

secara langsung maupun melalui perantara. Kuesioner dipilih karena 

merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien untuk 

mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur 

variabel penelitian. 
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3.6 Defenisi Operational Variabel 

3.6.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variable yang dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas 

Audit (Y). (Widiarta,2013) Audit merupakan suatu proses untuk 

mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer 

dan para pemegang saham dengan penggunaan jasa pihak luar dalam 

memeriksa laporan keuangan serta memberikan pendapat bahwa 

laporan yang disajikan telah sesuai atau benar. Bagi pengguna laporan 

keuangan terutama para pemegang saham dapat mengambil keputusan 

melalui laporan yang telah diaudit tersebut. Sehingga auditor sebagai 

pihak ketiga mempunyai peran penting dalam proses audit dan 

pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, 

kualitas audit adalah hal yang harus dipertahankan oleh seorang 

auditor dalam proses pengauditan. 

Tabel 3.2 

Defenisi Operational Variabel Penelitian 

Variabel Defenisi variabel Indikator 

Skala 

penguku

ran 

Variable Independen 

Pengalaman 

auditor  

( 

Ramdanialsya

h 2010) 

 

 

1. Membuat  

keputusan 

 

2.Intensitas tugas 

dan 

pengembangn 

karir. 

Mampu membuat 

keputusan 

 

1.Dapat 

mengembangkan 

karir 

2.Seringnya 

Likert 
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3. kemampuan 

kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Lama Kerja 

 

 

 

5.Kompetensi. 

 

melakukan tugas 

audit 

 

1.mampu 

mengetahui 

kekeliruan  

2.Mampu 

menganalisis 

masalah 

3.Mampu  

mengatasi 

permasalahan. 

4.Dapat 

mendeteksi 

kecurangan. 

 

Lama kerja 

sebagai auditor. 

Peningkatan  

 

kompetensi 

sebagai Auditor. 

Lama hubungan 

dengan klien, 

tekanan dari klien, 

telaah dari rekan 

auditor, dan jasa 

non audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independensi 

(Mulyadi,201

0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan bebas 

dari pengaruh, 

tidak 

dikendalikan oleh 

pihak lain, tidak 

tergantung pada 

orang lain. 

Independensi juga 

berarti adanya 

kejujuran dalam 

diri auditor dalam 

mempertimbangk

an fakta dan 

adanya 

pertimbangan 

yang objektif 

tidak memihak 

dalam diri auditor 

 Likert 
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dalam 

merumuskan dan 

menyatakan 

pendapat”. 

Fee Audit 

(Mulyadi, 

2010) 

 

Audit fee adalah 

fee yang diterima 

oleh akuntan 

publik setelah 

melaksanakan 

jasa auditnya,  

Kompleksitas jasa 

yang diberikan, 

tingkat keahlian 

yang diperlukan 

untuk 

melaksanakan jasa 

tersebut, serta 

Struktur biaya 

KAP yang 

bersangkutan 

Likert 

Due 

Professional 

Care 

(Singgih, 

2010) 

Due professional 

care didefinisikan 

sebagai 

kecermatan dan 

keseksamaan 

dalam 

penggunaan 

kemahiran 

profesional yang 

menuntut auditor 

untuk 

melaksanakan 

skeptisme  

Kemahiran 

Auditor, 

professional,  

Likert 

Kualitas 

Audit 

(Widiarta,201

3) 

Kualitas Audit 

merupakan 

profitabilitas 

bahwa auditor 

akan menemukan 

dan melaporkan 

pelanggaran pada 

sistem akuntansi 

dengan 

berpedoman pada 

standar akuntansi 

dan standar audit 

yang telah 

ditetapkan.  

Deteksi salah saji, 

kesesuaian dengan 

SPAP, kepatuhan 

Prosedur audit, 

resiko audit, dan 

prinsip kehati-

hatian. 

Likert 

Sumber : penelitian 2017 
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3.5.2  Variabel Independen 

Variable independen adalah Variabel yang mempengaruhi 

terikat, baik secara positif ataupun negatif. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengalaman kerja  

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan 

pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 

pendidikan formal maupun informal, atau dapat diartikan sebagai 

suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu proses yang 

membawa seseorang kepada suatu polah tingkah laku yang lebih 

tinggi (Amaning, 2006). 

2. Independensi  

(Mulyadi 2010:26) independensi berarti sikap mental yang 

bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 

bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya 

kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan 

adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri 

auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

3. Fee audit 

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 

professionalism lainnya (Sukrisno agoes,2012). 
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4. Due professional care 

Singgih dan Bawono (2010) mendefinisikan Due 

Professional Care sebagai kecermatan dalam penggunaan 

kemahiran professional yang menuntut auditor untuk 

melaksanakan skeptisme professional. Penting bagi auditor untuk 

mengimplementasikan due professional care dalam pekerjaan 

auditnya. Audit dituntut untuk selalu berfikir kritis terhadap bukti 

audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi 

terhadap bukti audit tersebut. Keyakinan yang memadai atas bukti-

bukti yang ditemukan akan sanga membantu auditor dalam 

menentukan scope dan metodelogi yang akan digunakan dalam 

melaksanakan pekerjaan audit agar tujuan dapat tercapai. Dengan 

demikian due professional care berkaitan dengan kualitas audit. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu suatu 

analisis data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang telah diolah ke dalam 

bentuk angka-angka dan pembahasannya melalui perhitungan statistik. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Analisa 

kuantitatif melalui beberapa tahap uji, yaitu : 

 

3.7 Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan Uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. 
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3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pengujian validitas dengan menggunakan Pearson 

Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-

masing butir 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) 

 

3.7.2 Uji Realibilitas 

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan 

reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten dari waktu ke waktu. 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). 
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3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam 

model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan One-sample 

kolmogorov-smirnov. Suatu variabel dikatakan normal jika memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,05 (Ghozali, 2013). 

 

3.8.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara 

variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Uji multikolinearitas 

dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflantion Factor) serta 

besaran korelasi antar variabel independen. Suatu model regresi 

dikatakan dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF 

tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka tolerance tidak kurang dari 

0,10 (Ghozali, 2013). 
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3.8.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas, dan jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat melakukan uji Glejser (Ghozali, 2013) 

 

3.9 Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis model regresi berganda. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah 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. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengalaman kerja, independensi, fee audit dan due professional care. Dan 

variabel dependennya adalah kualitas Audit. Rumus regresi linear berganda 

yang digunakan adalah: 

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

Dimana : 

Y  = Variabel dependen (Kualitas Audit)  

a  = konstanta  
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X1 = Pengalaman kerja  

X2 = Independensi   

X3 = fee audit  

X4 = due professional care  

b1, b2, b3, b4 = kemiringan regresi dari masing-masing variabel  

e  = error 

 

3.9.1 Uji Parsial (Uji t) 

T-test atau disebut uji parsial digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat 

signifikansi atau keberartian setiap variabel bebas terhadap variabel 

terikat dalam model regresi, dengan ketentuan sebagai berikut : 

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

ditolak dan H1 diterima. Jika tingkat signifikan t > dari α = 0,05 (Sign t 

> α), maka Ho diterima dan H1 ditolak. 

 

3.9.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat 

pada analisis regresi dimana : Apabila tingkat signifikan F < dari α = 

0,05 (Sign F < α ), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jika tingkat 
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signifikansi F > dari α = 0,05 (Sign F > α ), maka Ho diterima dan H1 

ditolak 

 

3.9.3 Uji Koefisien Determinan (R2 ) 

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa 

besar peranan Pengalaman kerja, independensi, fee audit, serta due 

professional care 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). 


