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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Menurut metodenya, jenis penelitian ini  adalah menggunakan 

kuantitatif yang mana objek penelitian ini Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah 

Pekanbaru Provinsi Riau. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

berupa orang atau objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian Kuncoro (2013:118). Populasi 

dalam penelitian ini adalah auditor yang ada di KAP Pekanbaru. 

Sedangkan sampel penelitian adalah suatu himpunan bagian (subset) 

dari unit populasi Kuncoro (2013:118). Jadi, jumlah sampel yang diteliti lebih 

kecil dari populasi. Sampel dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di  KAP 

Pekanbaru yang terdaftar di IAPI. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara nonprobability sampling 

dimana menggunakan jenis Purposive sampling dengan pengertian teknik 

pengampilan sampel dimna peneliti memilih berdasarkan penilaian terhadap 

berberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud 

penelitian, dengan tujuan mendapat sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

(Kuncoro, 2013:139). 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai 

berikut: 
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Table III.1 

Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) 

No Nama KAP Alamat KAP Contact 

Person 

Jumlah 

Auditor 

1 Hadibroto & Rekan Jl. Tratai No 18, RT 

002/002 Sukajadi, 

Pekanbaru 

(0761)20

044 

5 Orang 

2 Drs. Hardi & 

Rekan 

Jl. Ikhlas No. 1 F, 

Labuh Baru Timur, 

Pekanbaru 

(0761)63

879 

5 Orang 

3 Drs. Katio & 

Rekan 

Jl. Darma Bakti No.16 

Pekanbaru  

(0761)70

23699 

4 Orang 

4 Drs. Martha Ng, 

Ak 

Jl. Achmad Yani No 84 

Pekanbaru 

(0761)24

418 

3 Orang 

5 Drs. Selamat 

Sinuraya & Rekan 

Jl. Durian No. 1 F 

Samping Pemancar 

TVRI, Pekanbaru 

(0761)22

769 

5 Orang 

6 Griselda, Wisnu & 

Arum 

Jl, KH. Ahmad Dahlan 

No 50, Pekanbaru 

(0761)45

200 

3 Orang 

7 

 

Khairul Jl. DI. Panjaitan No 2 D 

Pekabaru 

(0761)45

370 

7 Orang 

8 Bambang, Sutjipto 

Ngumar & Rekan 

Jl. Wortel Monginsidi 

No.22 

(0761)38

3854 

7 Orang 

 Jumlah   40 Orang 

 

Sumber : http://akuntanpublikindonesia.com//iapi/indexphp  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala 

numerik/angka Kuncoro (2013:145). Sedangkan sumber data yang digunakan 

adalah data primer. Data primer adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepda masyarakat pengguna data Kuncoro, 

(2013:148). Data primer tersebut diperoleh dari kusioner yang di isi oleh auditor. 

 

http://akuntanpublikindonesia.com/iapi/indexphp
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1) Studi Pustaka 

Yaitu dengan mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. 

2) Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner di KAP dan di 

isi oleh auditor sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penyebaran 

kuesioner dengangan secara langsung ketempat tujuan yang akan dijadikan 

responden dengan harapan pengembalian kuesioner lebih tinggi dan bila ada 

pernyataan yang kurang paham oleh responden bisa dibantu menjelaskan maksud 

dari kuesioner tersebut.  

Untuk menilai tanggapan responden maka penulis menggunakan skala 

likert menghitung bobot setiap pernyataan. Nilai tersebut kemudian akan 

dijadikan variabel pnilaian. Bobot jawaban responden diberi nilai rinci sebagai 

berikut: 

a) Sangat setuju diberi bobot  : 5 

b) Setuju diberi bobot   : 4 

c) Netral diberi bobot   : 3 

d) Tidak setuju diberi bobot   : 2 

e) Sangat tidak setuju diberi bobot  : 1 

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

 Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama 

dalam sebuah pengamatan Kuncoro (2013:50). Dalam penelitian ini yang menjadi 
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Variabel dependen adalah pemberian opini audit. Variabel independen adalah tipe 

tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain Indriantoro & 

Supomo (2002:63). Variabel independen dalam penelitian ini adalah lowballing, 

audit tenure, dan tekanan waktu. 

a. Variabel Independen 

1. Lowballing (X1) 

Lowballing audit adalah penetapan  fee audit yang lebih rendah 

(discount) dari penetapan  fee yang seharus ya diberikan oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) kepada kliennya dengan tujuan untuk memperoleh klien lebih cepat 

dan lebih bayak DeAngelo (1981). Sedangkan menurut  Lee dan Gu (1998) 

menyatakan lowballing adalah penawaran fee lebih rendah oleh auditor yang baru 

tanpa mengharapkan bayak manfaat pada tahun pertama penugasan audit. Namun, 

auditor mengharapkan fee yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. Lowballing 

mengacu pada diskon yang diberikan pada saat penugasan pertama oleh auditor 

eksternal ketika berpotensi untuk melakukan perikatan dalam jangka waktu yang 

lama dengan perusahhan klien.  

2. Audit Tenure (X2) 

Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan 

perikatan audit dengan auditee yang sama. Al-Thuneibat et al. (2011) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan 

kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antra mereka, cukup untuk 

menghalangi independesi auditor dan mengurangi kualitas audit. Namun, Jacson 

et al. (2008) memiliki pandangan yang berbeda dari hasil penelitian yang 
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dilakukan Al-Thuneibat et al. (2011). Merika menyimpulkan bahwa kualitas audit 

akan meningkat dengan adanya hubungan antara auditor dan klien. Carey dan 

Simnett (2006) berpendapat ada dua faktor utama yang menimbulkan timbulnya 

hubungan negatif antara hubungan auditor-klien dan kulaitas audit yaitu 

berkurangnya independensi yang mungkin muncul seiring dengan berkembangnya 

hubungan pribadi antra auditor dan klien mereka sehingga berkurangnya kapasitas 

auditor untuk memberikan penilaian kritikal. 

3. Tekanan Waktu (X3) 

Menurut pendapat Herningsih dalam Yoga (2013:20) tekanan 

anggaran waktu adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan 

efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun. Tekanan waktu dapat 

menyebabkan perilaku menyimpang auditor, yang dapat memberikan inplikasi 

yang serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahtraan auditor (Liyanarachchi dan 

MeNamara, 2007) 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi jika di 

hubung dengan variabel independen. Variabel Dependen adalah variabel yang 

variabelnya diamati dan diukur untuk menetukan pengaruh yang disebabkan oleh 

variabel independen ( Jonathan Sarwono, 2006). 

1.  Pemberian Opini Audit (Y) 

Tobing (2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan 

oleh auditor yang terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan 
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sesuai dengan noma atau aturan pemeriksaan akuntansi yang disertai dengan 

pendapat dengan kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. 

3.6 Metode Analisis Data  

Penelitian initerdiri dari lowbaling, audit tenure dan tekanan waktu 

sebagai variabel independen dan pemberian opini audit sebagai variabel 

dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda (multiple regression) dengan bantuan komputer melalui program 

SPSS 21.0 for Windows.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalita data ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah  

variabel dependen dan independen yang terdapat dalam model regresi mempunyai 

distribusi normal atau tidak Ghozali (2006:110). Data yang baik adalah data yang 

memiliki distribusi normal. Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang berdistribusi dengan normal atau tidak adalh dengan menggunakan  grafik 

normal probablity plot. Jika menyebar disekitar garis diagonal danmendekati garis 

diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas data. 

Cara lain untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi dengan 

normal atau tidak adalh dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov (1 Sample K-S) dengan signifikasi 

5%. Data yang normal adalah data yang memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 

5%.  
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b. Uji Validitas  

Pengujian validitas dilakukan untuk menentukan taraf sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya di ukur Indriantoro dan 

Supomo (2002). Validitas menunjukan tingkat kemampuan suatu instrument 

untuk mengungkapkan sesuatu menjadi sasaran pokok pengukuran yang 

dilakukan dengan instrumen tersebut. suatu instrumen yang dinyatakan valid jika 

instrument tersebut mampu mengukur apa saja yang hendak diukur. 

Data yang valid tergantung dari: 

a) Ketepatan penelitian dalam memilih responden sebagai sampel penelitian. 

b) Kepatuhan para responden dalam mengikuti petunjuk yang ditetapkan dalam 

kuesioner. 

c) Keadaan para responden pada saat mengisi kuesioner. 

 Uji validitas dalam penelitian ini mengunakan korelasi person. Alasan 

digunakan teknik ini karena statistik ini sudah sangat luas dan interpretasinya 

tidak terlalu rumit, selain itu model tersebut dapat digunakan untuk 

mengkorelasikan skor per item dengan skor totalnya. Cara penentuan validitas 

data adalah dengan membandingkan jawaban pertanyaan dan total jawaban pada 

setiap variabel penelitian saling dikorelasikan. Hasil dari korelasi tersebut 

dibandingkan dengan r tabel pada tingkat signifikan 0,05. Apabila r hitung lebih 

besar dari r tabel, maka instrumen tersebut adalah valid, sebaliknya jika r hitung 

lebih kecil dari pada r tabel maka instrument tersebut tidak valid. 

c. Uji Reliabilitas 
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 Istilah reliabilitas disamakan dengan konsisten, stabil atau dapat 

dipercaya, yang pada prinsipnya menunjukan sejauh mana pengukuran itu dapat 

memperoleh hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subjek yang sama.  Suatu kuesioner dikatan reliable (andal), jika jawan 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. 

Pengukuran realibilitas ini menggunakan one shot atau diukur sekali saja.  

 Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini, akan dihitung Croncbach Alpha masing-masing instrumen. 

Variabel tersebut akan diakatan reliable jika Croncbach Alpha memiliki nilai 

lebih besar dari 0,6 maka instrumen tersebut reliable untuk digunakan dalam 

penelitian ini (Indrianti dan supomo, 2002:179 dalam Wika Purwanti). 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji multikolienaritas, uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

1) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen Ghozali (2006:92). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat diketahui dengan 

melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor), yaitu: 

a. Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas pada penelitaian tersebut. 
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b. Jika nilai tolerance < 0.1 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 

multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

2) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan tuntuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan varians dari resedual satu pengamatan kepada 

pengamatan lainya Ghozali (2006:105). Jika suatu varians ke suatu pengamatan 

ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homo kedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk menguji apakah adanya heterokedastisitas dapat dilihat dari 

garafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Dasar analitis dengan melihat grafik plot adalah sebai 

berikut: 

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

bertertaur, maka menunjukan telah terjadi heterokedastisitas.  

b. Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Selain itu untuk melihat ada atau tidak heterokdastisitas dapat dilakukan 

dengan uji  Glejser yaitu dengan cara meregresi nilai absolute residual atau niali 

signifikasinya diatas α, maka terjadi heterokedastisitas. 

3.8 Pengujian Hipotesis 

a) Uji Persial (uji t) 

Pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

(multiple regresion) yaitu bayak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang 
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dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari berberapa variabel bebas atau 

independen variabel terhadap variabel tidak bebas atau dependent variabel 

Purwanto (2004:504) dalam Wika Purwanti dengan bantuan SPSS (Statistical 

Product Service Solution) version 17. Bentuk umum persamaan regresi 

dirumuskan sebagi berikut (Purwanto, 2004:509): 

Y= α  + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Dimana : 

Y    = Pemberian Opini Audit 

α    = Kostanta 

β1, β2, β3   = Koefisien Regresi 

X1    = Lowballing 

X2    = Audit Tenure 

X3    = Tekanan Waktu 

e   = Error 

 Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat pengaruh masing-masing variabel independen dengan membandingkan t 

hitung dengan t tabel. 

 Pengujian dilakukan dengan dua arah dengan keyakinan 95% dengan 

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 t hitung > t tabel maka Ha 

ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya t hitung < t tabel maka 
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Ho tidak bisa ditolak dan Ha ditolak, artinya variabel independen secara 

individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

b) Uji Simultan (uji f) 

 Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependent Santoso (2001:96). Uji F ini 

dilakukan dengan membandingakan 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 F hitung dan F 

tabel, apabila: 

1) F hitung  > F tabel Ha diterima karena terdapat pengaruh besar. 

2) F hitung < F tabel Ha ditolak karena tidak dapat pengaruh besar. 

c) Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinan (R2) adalah koefisien yang menunjukan 

seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin bayak variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. Nilai R2 digunakan unruk mengetahui seberapa baik suatu 

model yang diterapkan dapat mmenjelaskan variabel dependenya. Apabila R 

bernialai 0 maka dapat dikatakan tidak ada variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan dalam hubungan tersebut, namun jika R2 bernialai 1 maka dapat 

dikatan bahwa semua variasi variabel dependen  dapat dijelaskan. Dengan 

demikian R2 bernilai antara 0 sampai 1. 

 


