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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, deskriptif, pengujian hipotesis (analitis 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 variabel terikat, dan yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah Kualitas Audit. Sedangkan yang menjadi variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Pengalaman kerja, Independensi, Integritas dan 

Kompetensi. 

b. Jenis investigasi 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 

(badan) terhadap suatu permasalahan yang terjadi di antara dua pihak atau 
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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 hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, 

atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi secara sederhana dapat juga diartikan keseluruhan kelompok 

orang peristiwa, benda atau objek lain yang menjadi objek observasi untuk 

diteliti. Menurut Sugiyono (2016;80) populasi adalah wilayah generalisasi 
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yang terditi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. 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. Dengan jumlah auditor sebanyak 40 

orang. 

3.2.2 Sample 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh 

atau 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 

3 orang 

3. KAP Drs. HARDI 

& REKAN 

Jl. Ikhlas No. 1 F  

Labuh Baru Timur, Payung Sekaki 

Pekanbaru 28291 

Telp : (0761) 63879  Fax : (0761) 22072 

5 orang 

4. KAP Drs. KATIO 

& REKAN 

(CABANG) 

Jl. Tiung Ujung Labuh Baru Timur. 

Pekanbaru, 28124 

Telp : (0761) 7023699 

E-mail: kap.katiodanrekan@yahoo.com  

9 orang 
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5. KAP KHAIRUL Jl. DI. Panjaitan No. 2 D Pekanbaru 

22071 

Telp : (0761) 45370  Fax : (0761) 45370 

E-mail : khairulegab@gmail.com  

4 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 

5 orang 

Total 40 orang 

(Sumber: IAPI 2017) 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini merupakan data primer 

yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

menggunakan media perantara) yaitu dengan menggunakan kuesioner. Ini 

dikarenakan berhubungan dengan penerimaan seorang auditor terhadap suatu 

perilaku oleh karena itu harus dilakukan suatu pengumpulan pendapat dari 

para auditor dengan data yang valid.  Data tersebut merupakan jawaban atas 

kuesioner yang dibagikan kepada responden dalam hal ini auditor yang 

berkerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang 

valid dan akurat yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan untuk 

pembahasan dan pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data pada 
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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. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1.1 Kualitas Audit 

Varibel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit (Y). 

Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang  

tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai 

dengan standar yang berlaku (Singgih, 2010).  Kualitas Audit  adalah 

kualitas  kerja auditor  yang  ditunjukkan dengan laporan hasil 

pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah 

ditetapkan. Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel kualitas hasil 

pemeriksaan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Sukriah,dkk (2009). Instrumen ini terdiri dari 10 (Sepuluh) butir 

pertanyaan. Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan 
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menggunakan skala likert lima poin yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak 

setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, baik secara positif ataupun negatif. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.2.1 Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja merupakan suatu ukuran tentang lama waktu atau 

masa kerja seorang auditor dalam melakukan audit dan jumlah tugas 

pemeriksaan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, untuk mengukur 

variabel pengalaman kerja menggunakan instrumen yang dikembangkan 

oleh Sukriah,dkk (2009). Instrumen ini terdiri dari 8 (Delapan) butir 

pertanyaan. Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan 

menggunakan skala likert lima poin yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak 

setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. 

3.5.2.2 Independensi 

Salah satu karakter yang harus dimilki seorang auditor adalah 

Independensi. Independensi dimaksudkan bahwa seorang auditor 

mempunyai kebebasan posisi dalam mengambil sikap maupun 

penampilannya dalam hubungan dengan pihak luar yang terkait dengan 

tugas yang dilaksanakannya. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus 

selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan 

jasa profesionalnya. Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel 
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Independensi menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Sukriah,dkk (2009). Instrumen ini terdiri dari 9 (Sembilan) butir 

pertanyaan. Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan 

menggunakan skala likert lima poin yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak 

setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. 

3.5.2.3 Integritas 

Integritas mengharuskan seorang auditor agar bersikap jujur dan 

transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

audit. Karena dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat 

meningkatkan kualitas hasil auditnya (Sari, 2011). Dalam penelitian ini, 

untuk mengukur variabel pengalaman kerja menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Sukriah,dkk(2009). Instrumen ini terdiri dari 14 

(Empat Belas) butir pertanyaan. Persepsi responden terhadap indikator 

tersebut diukur dengan menggunakan skala likert lima poin yaitu (1) 

sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat 

setuju. 

3.5.2.4 Kompetensi 

Kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan 

pengalaman yang berhubungan dengan perkerjaan akuntan publik sebagai 

auditor. Kualifikasi yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk 

melaksanakan audit dengan diukur menggunakan indikator mutu personal, 

pengetahuan umum dan keahlian khusus. Dalam penelitian ini, untuk 

mengukur variabel pengalaman kerja menggunakan instrumen yang 
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dikembangkan oleh Sukriah,dkk (2009). Instrumen ini terdiri dari 10 

(Sepuluh) butir pertanyaan Persepsi responden terhadap indikator tersebut 

diukur dengan menggunakan skala likert lima poin yaitu (1) sangat tidak 

setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. 

Tabel  3.2 

Operasional Variabel Penelitian 

No. 

Variabel 

Variabel 

Dalam 

Hipotesis 

Indikator Pengukuran Variabel 

1. Kualitas 

Audit 

Dependen 1. Kesesuaian Pemeriksaan dengaan 

Standar Audit 

2. Kualitas Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

 

2. Pengalaman 

Kerja 

Independen 1. Lamanya Kerja Sebagai Auditor 

2. Banyaknya Tugas Pemeriksaan 

 

3. Independensi Independen 1. Independensi Penyusunan 

Program 

2. Independensi Pelaksanaan 

Pekerjaan 

3. Independensi Pelaporan 

 

4. Integritas Independensi 1. Kejujuran Auditor 

2. Keberanian Auditor 

3. Sikap Bijaksana Auditor 

4. Tanggung Jawab Auditor 

 

5. Kompetensi Independensi 1. Mutu Persoalan 

2. Pengetahuan Umum 

3. Keahlian Khusus 
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3.6 Teknik Penganalisisan Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

memproses dan menganalisa data yang telah terkumpul. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan analisis kuantitatif dimana merupakan suatu 

bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat 

dikelompokkan ke dalam kategori kategiri yang berwujud angka-angka. . 

Menurut Sugiyono (2016:244) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. 

Regresi merupakan sebuah metode analisa yang digunakan manakala 

research problem yang dilibatkan dalam penelitian adalah variable metric 

tunggal yang mempunyai hubungan dengan dua atau lebih variable metric 

independen.Adapun tujuan dari analisa regresi adalah untuk memprediksi 

perubahan variable independen akibat respon dari independen variabel 

(Trianto, 2015).  

Adapun penelitian ini akan membahas hubungan lima variabel 

independen yaitu pengalaman kerja, independensi, integritas dan 

kompetensi) dan Variabel dependen nya adalah Kualitas audit. 
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3.6.1 Uji Kualitas Data 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Sugiyono (2016;267) validitas merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid 

jika suatu pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2013). 

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). 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas 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 
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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 

3.6.2.1 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 0,50 

(Ghozali, 2013). 

3.6.2.2 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). 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Multikolinearitas
http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/regresi-dan-korelasi.html
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3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan 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). 

3.6.3 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat 

digeneralisasi). 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis 

linear berganda yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

beberapa variabel bebas dan untuk menunjukkan arah hubungan antara 

variael terikat dengan variabel bebas. 

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t), uji 

simultan (uji F) dan uji koefesien determinasi. 

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 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Heteroskedastisitas
http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. 

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengalaman kerja, Independensi, Integritas dan Komoetensi Terhadap Kualitas 

Audit. 

Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah : 

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

Dimana : 

Y   = Variabel dependen (Kualitas Audit) 

a   = konstanta 

X1   = Pengalaman Kerja 

X2   = Independensi 

X3   = Integritas 

X4   = Kompetensi 

b1, b2, b3, b4  = Koefisien Regresi 

e   = error 

3.6.3.1 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 Hi diterima. Jika 
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tingkat signifikan t > dari α = 0,05 (Sign t < α), maka Ho diterima dan Hi 

ditolak. 

3.6.3.2 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 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
) 

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa 

besar  peranan Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas dan 

Kompetensi 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) 

 


