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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13) 

Penelitian ini juga menggunakan metode statistik deskriptif yaitu 

statistik yang digunakan untuk menganalis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi 

(Sugiyono, 2006). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2013:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subyek/obyek itu sendiri. Budi (2015:49) mengatakan bahwa populasi 
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merupakan sekumpulan orang atau obyek yang memiliki kesamaan dalam satu 

atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam satu riset 

khusus. 

Sugiyono (2013:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sedangkan menurut Anwar 

Sanusi (2011:88) sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili 

karakteristik populasinya yang ditunjukkan oleh tingkat akurasi dan 

presisinya. 

Sampel merupakan 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 berada di Kantor Akuntan Publik kota Pekanbaru. Jumlah Kantor 

Akuntan Publik yang terdaftar dan yang akan diambil untuk penelitian ini 

sebanyak 8 KAP.  

Alasan pemilihan responden dari Kantor Akuntan Publik yang berada 

di Pekanbaru karena waktu dan tempat yang dapat dijangkau oleh peneliti dan 

penulis juga ingin melihat apakah perkembangan di berbagai bidang, terutama 

perkembangan dunia usaha juga diikuti oleh perkembangan kinerja 

profesional dari akuntan publik yang terdapat didaerah tersebut. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan Purposive Sampling menurut Budi Trianto (2015 : 55) 

merupakan teknik sampling dimana berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. 
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Purposive Sampling (Umar, 2007:92) yaitu pemilihan sampel dilakukan 

berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut 

paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik 

Purposive Sampling ini menggunakan karakteristik auditor pada Kantor 

Akuntan Publik di Pekanbaru dengan level : 

1) Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru 

2) Pengalaman kerja minimal 1 tahun 

3) Pendidikan minimal strata satu (S1) 

4) Umur diatas 25 tahun 

Tabel III.1 

Daftar Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) di Pekanbaru 

No. Nama KAP Alamat 

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  

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. KAP Drs. HARDI & 

REKAN 

Jl. Ikhlas No. 1 F  

Labuh Baru Timur, Payung Sekaki 

Pekanbaru 28291 

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

4. KAP Drs. KATIO & REKAN 

(CABANG) 

Jl. Darma Bakti No. 16 A 

Sigunggung, Payung Sekaki 

Pekanbaru 28133 

Telp : (0761) 7023699 

E-mail: kap.katiodanrekan@yahoo.com  

5. KAP KHAIRUL Jl. DI. Panjaitan No. 2 D Pekanbaru 22071 

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

E-mail : khairulegab@gmail.com  

6. KAP Dra. MARTHA NG, 

Ak. 

 

Jl. Achmad Yani No. 84 Pekanbaru 28127 

Telp : (0761) 24418  Fax : (0761) 35508 

7. KAP Drs. SELAMAT Jl. Durian No. 1 F Samping Pemancar TVRI 

mailto:kapgwa_pku@yahoo.co.id
mailto:kaphadibroto@yahoo.co.id
mailto:kap.katiodanrekan@yahoo.com
mailto:khairulegab@gmail.com
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SINURAYA & REKAN 

(CABANG) 

Kel. Labuh Baru Timur 

Kec. Payung Sekaki Pekanbaru 28291 

Telp : (0761) 22769  Fax : (0761) 7076187 

E-mail : sinuraya_akuntan@yahoo.co.id  

8. KAP BAMBANG, 

SUTJIPTO NGUMAR & 

REKAN (CABANG) 

Jl. Wolter Monginsidi No. 22 B 

Pekanbaru 

Telp : (0761) 383854 

Fax : (0761) 46257 

      Sumber: IAPI 2016 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam peneliian ini adalah skor masing-masing indikator 

variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah disiapkan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu penelitian 

pustaka dan penelitian lapangan.  

Jenis data penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari 

sampel dengan instrumen kuesioner. Untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau tidak 

melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kuesioner. Data ini 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner (angket) yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

mailto:sinuraya_akuntan@yahoo.co.id
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yang efisien bila peneliti tahu apa dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang bias diharapkan dari responden (Sugiyono 2013:199). 

 Maka Pengiriman kuesioner dikirim langsung oleh peneliti ke semua 

KAP yang ada di Pekanbaru. Kuesioner penelitian dikirim secara langsung 

kepada para responden, dengan harapan agar tingkat pengembalian kuisioner 

tinggi. Disamping itu, pengiriman kuisioner secara langsung akan memberikan 

beberapa kelebihan, diantaranya peneliti dapat memberi penjelasan mengenai 

tujuan survei dan pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden dan 

tanggapan atas kuisioner dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah 

selesai diisi oleh responden. Peneliti juga melakukan metode tinjauan 

kepustakaan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang 

sehubungan dengan masalah yang akan diteliti pada buku-buku, makalah, 

jurnal dan lain-lain. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Sugiyono (2013:58) secara teoritis variabel didefinisikan sebagai 

atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara ssatu dengan yang 

lainnya atau objek dengan objek lain. Sugiyono (2013:58) menyatakan bahwa 

variabel adalah konstruk (constructs)  atau sifat yang akan dipelajari. Semua 

instrumen menggunakan skala likert dengan 5 skala nilai yaitu Sangat Tidak 

Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Nertral (N) 

dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, serta Sangat Setuju (SS) dengan  

nilai 5. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu: 
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3.6.1 Variabel Independent (X) 

Sugiyono (2010:39) mendefinisikan variabel dependen merupakan  

variabel  yang  mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian ini 

terdiri dari enam macam variabel, yaitu: 

a. Akuntabilitas (X1) 

Akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan 

untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta 

pertanggungjawaban. Diani Mardisar dan Ria 2007 mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang 

berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada lingkungannya. Untuk mengukur variabel akuntabilitas 

dalam penelitian ini, digunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Izzatul Farida (2016). 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. 

b. Kompetensi (X2) 

Menurut Aini (2013) kompetensi merupakan pengetahuan, 

keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan 

audit secara objektif, cermat dan seksama. Menurut Reni (2010) 

kompetensi dapat diukur dengan indikator komponen pengetahuan yang 

meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur, 

memiliki kompetensi lain seperti kemampuan berkomunikasi, kreatifitas, 
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dan kerja sama dengan orang lain. Selanjutnya  keahlian yang menyangkut 

objek pemeriksaan, keahlian yang menyangkut teknik atau cara melakukan 

pemeriksaan, keahlian dalam menyampaikan hasil pemeriksaan. Untuk 

mengukur variabel kompetemsi dalam penelitian ini, digunakan instrumen 

yang dikembangkan oleh Izzatul Farida (2016). 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. 

c. Due Professional Care (X3) 

Menurut Basit (2013) due professional care  merupakan 

kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit. Menurut 

Febriyanti (2014) indikator untuk mengukur due professional care adalah 

kecermatan dan keterampilan dalam bekerja , keteguhan dalam 

melaksanakan tanggung jawab, kompeten dan berhati-hati dalam 

melaksankan tugas, adanya kemungkinan terjadi kesalahan, 

ketidakteraturan dan ketidakpatuhan, serta waspada terhadap risiko yang 

signifikan yang dapat memengaruhi objektivitas. Untuk mengukur variabel 

due professional care dalam penelitian ini, digunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Izzatul Farida (2016). 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. 
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d. Time Budget Pressure (X4) 

Ratha (2015) Time budget Pressure yang ketat sering 

menyebabkan auditor meninggalkan program bagian audit yang penting 

dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit. Auditor sering 

bekerja dalam waktu yang terbatas, oleh sebab itu setiap kantor akuntan 

publik perlu membuat anggaran waktu dalam kegiatan pengauditan. Untuk 

menentukan kos audit dan mengukur kinerja auditor dapat dilihat dari 

anggaran waktu yang diberikan. Untuk mengukur variabel akuntabilitas 

dalam penelitian ini, digunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Nirmala (2013). 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. 

e. Integritas (X5) 

Ahmad Badjuri (2016) Integritas berarti bertindak konsisten sesuai 

dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi. Auditor 

yang tinggi integritasnya adalah yang dapat menerima kesalahan yang 

tidak disengaja atau yang disebabkan oleh kelalaian manusia (human 

error) dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima 

kecurangan atau peniadaan prinsip. 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. 
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f. Etika Auditor (X6) 

Singgih  dan  Bawono  (2010)   dan   Elder,   dkk   (2011:60),   

dapat   ditarik   kesimpulan   bahwa   etika merupakan suatu aturan  yang 

mencakup nilai dan norma  yang mengatur perilaku manusia  dalam  hidup  

bermasyarakat,  termasuk  dalam  lingkup  sebuah  profesi, tidak terkecuali 

profesi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Ditinjau dari sudut 

pandang profesi akuntan publik, seoarang auditor harus memiliki 

kesadaran etis  yang  tinggi  pada  saat  melaksanakan  tugasnya  yaitu  

memeriksa  laporan keuanga. Menurut Suarniti (2010) etika dapat diukur 

dengan kepribadian, tanggung jawab profesi, integritas, objektivitas, 

kehati-hatian dan kerahasiaan. Untuk mengukur variabel etika auditor 

dalam penelitian ini, digunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Izzatul Farida (2016). 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 III.2 

Pengukuran Variabel Independen 

 

No Variabel Sumber Indikator 

1. Akuntabilitas Rio sutriono (2015) 1. Motivasi 

2. Kemampuan berfikir 

3. keyakinan 

2. Kompetensi Mulia Desi Indah 

Purnama Sari . M 

(2015) 

1. pengetahuan 

2. Pengalaman 

3 Due 

professional 

Care 

Ardhi Atsar (2015) 1. Skeptisme professional 

2. Keyakianan yang memadai 
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4 Time budget 

pressure 

Mulia Desi Indah 

Purnama Sari . M 

(2015) 

1. Pemahaman tentang time 

budget pressure 

2. Tanggung jawab terhadap 

time budget pressure 

3. Penilaian kerja dari atasan 

4. Frekuensi revisi time 

budget pressure 

5 Integritas Yusuf (2014) 1. Bertindak berdasarkan 

nilai 

2. Melakukan tindakan yang 

konsisten 

6 Etika Auditor Rio sutriono (2015) 1. Tanggung jawab profesi 

auditor 

2. Integritas 

3. objektivitas 

Sumber : Data Olahan Tahun 2017 

3.7.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah kualitas audit yang di hasilkan dari kinerja 

auditor. Instrument ini terdiri dari lima intem yang melihat keahlian yang 

diperlukan auditor dalam tugasnya, keahlian ini meliputi keahlian mengenai 

audit yang mencakup : merencanakan program pemeriksaannya, menyusun 

program kerja pemeriksaan, melaksanakan program kerja pemeriksaan, 

menyusun kertas kerja pemeriksaan, dan menyusun laporan hasil kerja 

pemeriksaan. 

Kualitas  Hasil  Pemeriksaan 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). 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. 
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Tabel III.3 

Pengukuran Variabel Dependen 

 

No Variabel Sumber Indikator Variabel 

1. Kualitas Audit Rio sutriono (2015) 1. Besarnya Kompensasi 

2. Pemahaman terhadap system 

informasi akuntansi  klien 

3. Komitmen menyelesaikan 

audit 

4. SPAP sebagai pedoman 

5. Tidak mudah percaya 

pernyataan klien 

6. Pengambilan keputusan 

Sumber : Data Olahan Tahun 2017 

3.7 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009:244) 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. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Yang 

dimaksud regresi linier berganda adalah sebuah metode analisa yang 

digunakan manakala research problem yang dilibatkan dalam penelitian yang 

mana variabel metrik tunggal yang mempunyai hubungan dengan dua atau 

lebih variabel metrik independen. Adapun tujuan dari regresi linier berganda 

adalah untuk memprediksi perubahan variabel independen akibat dari respon  

variabel  dependen (Budi 2015:66) 

Adapun alasan penggunaan regresi linier berganda adalah karena 

penelitian ini akan membahas hubungan enam variabel independen yaitu : 

akuntabilitas, kompetensi, due professional care, time budget pressure, 
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integritas dan etika auditor terhadap satu variabel dependen yaitu kualitas hasil 

kerja auditor. 

Untuk menganalisis jawaban kuesioner dari responden, diberi nilai 

dengan menggunakan ketentuan skala likert (sugiyono,2009) sebagai berikut: 

a. Bobot Nilai 5= Sangat Setuju (SS) 

b. Bobot Nilai 4= Setuju (S) 

c. Bobot Nilai 3= Netral (N) 

d. Bobot Nilai 2= Tidak Setuju (TS) 

e. Bobot Nilai 1= Sangat Tidak Setuju (STS) 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat 

dalam bentuk checklist  atau cross pada pilihan yang diberikan. Keuntungan 

skala likert adalah : 

1. Mudah dibuat dan diterapkan 

2. Terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan 

masih sesuai dengan konteks permasalahan. 

3. Jawaban suatu item dapat berupah alternalif, sehingga informasi mengenai 

item tersebut diperjelas. 

4. Reliabilitas pengukuran biasa diperoleh dengan jumlah item tersebut 

diperjelas. 

3.8 Pengujian Kualitas Data 

Dalam penelitian ini, jawaban dari responden pada koesioner 

merupakan ukuran yang akan diuji. Agar data yang didapatkan dari para 



 48 

responden dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diukur, maka 

dilakukan tiga macam tes yaitu uji validitas, dan uji realibilitas. 

3.8.1 Uji Validitas 

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 pernyataan tersebut dinyatakan valid, 

apabila butir pernyataan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi 

diatas 0,05 maka butir pernyataan tersebut tidak valid. 

Budi (2015:83) menyatakan uji validitas adalah bukti bahwa 

instrument, teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep 

yang dimaksudkan. Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu item pernyataan, valid atau tidaknya suatu pernyataan bisa 

dilihat dari membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Ghozali (2013) 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 
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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. 

Sumarni, dkk (2006)  realibilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur konsisten atau memiliki kemantapan dalam penggunanaannya, baik 

ditinjau dari waktu maupun kondisi satu dengan kondisi yang lain. Budi 

(2015:101) menyatakan uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana 

hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap suatu subyek yang sama 

diperoleh hasil yang relative. 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendukung kebenaran model regresi berganda, maka perlu 

dilaksanakan pengujian terhadap asumsi-asumsi persamaan regresi. 

3.9.1 Uji Normalitas 

Ghozali (2013:161), 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. 
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3.9.2 Multikonealinearitas 

Ghozali, (2013;105) Uji Multikilinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah didalam model regeri ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol. Pengujian  multikonealinearitas dalam penelitian 

menggunakan Variance Indlation Factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikonealinearitas adalah nilai tolerance 0.10 atau 

sama dengan nilai VIF 10. 

3.9.3 Heteroskedasitas 

Ghozali, (2013:139) 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 

hemoskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat melakukan uji 

heteroskedastisitas. 
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Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan yang lain 

tetap maka disebut heteroskedastistas, dengan kata lain bila terjadi 

heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat scatter plot dari hasil 

pengolahan data dari paket statistik dalam komputer yaitu dengan melihat pola 

scatterplot. 

3.10 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 

Akuntabilitas, kompetensi, due professional care, time budget pressure, 

integritas dan etika auditor. Dan variabel dependennya adalah kualitas audit. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e  

Keterangan : 

Y : Kualitas audit 

a : Konstanta  b1,b2, b3,b4, b5 : Koefisien Regresi  

X1 : Akuntabilitas 

X2 : Kompetensi 

X3 : Due professional care 

X4 : Time budget pressure 

X5 : integritas 
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X6 : Etika Auditor 

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% dan 

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 thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, dengan kata 

lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika thitung < tabel maka Ho tidak 

bisa ditolak dan Ha ditolak, artinya variabel independen secara individual 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.10.1 Uji Parsial (uji T) 

Ghozali (2013)  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 tingkat 

signifikan t > dari α = 0,05 (Sign t > α), maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

 

 



 53 

3.10.2 Uji Simultan (uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel dependent secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel independent. Uji F ini dilakukan 

dengan membandingkan 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 Fhitung dan Ftabel, apabila: 

a. Fhitung > Ftabel Ha diterima karena terdapat pengaruh yang besar. 

b. Fhitung < Ftabel Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang besar. 

3.10.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien deterninan (R) adalah koefisien yang menunjukan seberapa 

besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koofesien 

determinasinya, maka semakin baik variabel  independen dalam menjelaskan 

variabel dependen.Nilai R digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu 

model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila R 

bernilai 0 maka dapat dikatakan bahwa tidak ada variasi variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh hubungan tersebut, namun jika R bernilai 1 maka 

dapat dikatakan bahwa semua variasi variabel dependen dapat dijelaskan. 

Dengan demikian R2 bernilai antara 0 sampai 1. 


