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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Eksperimen

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalam metode penelitian

eksperimen. Hakekat penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh perlakuan

terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan, seperti yang diungkapkan

oleh Sugiyono (2012:109) penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai “metode

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan”. Menurut Yatim Riyanto (dalam

Zuriah, 2006: 57) penelitian eksperimen merupakan, penelitian yang sistematis,

logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Dalam melakukan

eksperimen peneliti memanipulasikan suatu stimulan, treatment atau

kondisikondisi eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh yang

diakibatkan oleh adanya perlakuan atau manipulasi tersebut. Treatment yang

diberikan dalam penelitian ini adalah kualitas audit untuk mengobservasi

pengaruhnya terhadap opini audit going concern.

Karakteristik utama dari penelitian eksperimen yaitu mencoba sesuatu dan

mengamati dengan sistematis apa yang terjadi dari suatu upaya yang sengaja

dilakukan oleh peneliti. Ada tiga hal yang menjadi karakteristik penelitian

eksperimen yakni :

1. Manipulasi, dimana peneliti menjadikan salah satu dari sekian variabel

bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti,

sehingga variabel lain dipakai sebagai pembanding yang bisa membedakan
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antara yang memperoleh perlakuan /manipulasi dengan yang tidak

memperoleh perlakuan atau manipulasi.

2. Pengendalian, dimana peneliti menginginkan variabel yang diukur itu

mengalami kesamaan, sesuai dengan keinginan peneliti dengan

menambahkan faktor lain kedalam variabel atau membuang faktor lain

yang diinginkan peneliti dari variabel.

3. Pengamatan, dimana peneliti melakukan suatu kegiatan mengamati untuk

mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel (bebas) yang telah

dilakukukannya terhadap variabel lain (terikat) dalam penelitian

eksperimental yang dilakukan.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan eksperimen laboratorium untuk menguji

hipotesis yang telah dirumuskan. Eksperimen dirancang untuk menguji hipotesis

1dengan menggunakan desain 1x3 between subject. Eksperimen dirancang dengan

menggunakan satu perlakuan dalam tiga kondisi yang berbeda yaitu kualitas audit

melalui opini going concern.

Setiap subjek diacak ke dalam 1 dari 3 kondisi treatment yang dirancang.

Terdapat 3 kondisi treatment yang dirancang didasarkan pada manipulasi variabel

dependen. Penempatan acak (random assignment) subyek pada setiap treatment

dilakukan agar masing-masing individu dapat dibandingkan dengan variabel

dependen. Desain penelitian yang dilakukan dapat digambarkan pada tabel III.1.
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Tabel III.1
Desain Penelitian 1 x 3 Between Subject

LR-PR LS-PS LT-PT

Kualitas Audit Cell 1 Cell 2 Cell 3

Keterangan :

LR = Leverage Rendah

PR = Provitabilitas Rendah

LS = Leverage Sedang

PS = Provitabilitas Sedang

LT = Leverage Tinggi

PT = Provitabilitas Tinggi

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  Riau.  Penelitian ini

menggunakan 60 orang mahasiswa sebagai subyek penelitian. Subyek

yang dipilih adalah mahasiswa akuntasnsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  Riau.

b. Subjek Penelitian

Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa

S1 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

yang berjumlah 1492 orang mahasiswa. Sedangkan sampel dalam

penelitian ini diambil dengan menggunakan metode random  sampling

untuk  tujuan  uji  signifikansi,  maka  subyek  di  dalam setiap grup harus

diambil secara acak. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang

mahasiswa sebagai subyek penelitian.



51

Table III.2
Jumlah Populasi dan Sampel

No Mahasiswa Akuntansi S1 Populasi Sampel
1. Semester 1 284
2. Semester 3 384
3. Semester 5 404
4. Semester 7 290 60
5. Semester 9 77
6. Semester 11 38
7. Semester 13 15

Jumlah 1492 60
Sumber: Web Fekonsos UIN SUSKA Riau 2015.

Subyek yang dipilih adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi semester tujuh

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi

audit. Subyek dipilih sebagai proksi auditor karena kesulitan dalam

mengumpulkan auditor yang sebenarnya, dengan pertimbangan bahwa sebagian

besar mahasiswa S1 Akuntansi konsentrasi audit merupakan calon auditor.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga macam variabel penelitian:

3.3.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi

atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

(terikat).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah gender

Pengertian gender menurut Fakih (2003) adalah sifat yang melekat

pada kaum laki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruksi  secara

sosial  maupun kultural. Menurut Ruegger dan King (1992) dalam

Jamilah, dkk., (2007) menemukan bahwa wanita  pada  umumnya
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memiliki  tingkat  pertimbangan  moral  yang lebih  tinggi daripada

pria. Pertimbangan moral yang  dimaksudkan  adalah  sebagai  langkah

pengambilan keputusan dan informasi dalam mengaudit perusahaan

klien.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit.

Menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003)  mendefinisikan

kualitas  audit  sebagai  kemungkinan  (probability)  dimana auditor

akan  menemukan  dan  melaporkan  pelanggaran  yang  ada dalam

sistem akuntansi klien.

3.4 Uji Kualitas Data

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji keakurasian  pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan dalam suatu instrument dalam  pengukuran

variabel. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada  kuesioner

mampu  mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu

sendiri (Ghozali, 2006).

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk.  Pengujian

reliabilitas  dilakukan menggunakan  bantuan  program  SPSS,  dengan
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cara menghitung item  to total correlation masing-masing indikator

dan koefisien cronbach’s alpha dari masing-masing  indikator.  Aturan

umum  yang  dipakai cronbach’s  alpha ≥  0,60  sudah mencerminkan

yang realible (Ghozali, 2006).

3.5 Alat Analisis Data

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunkana analysis of variance

(ANOVA) untuk melihat pengaruh insentif moneter dan non-moneter dalam

gender.

3.6 Pilot Test

Pilot test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesempurnaan desain

eksperimen dan kemungkinan perbaikan yang diperlukan, sehingga eksperimen

yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari ancaman

mortalitas. Untuk mengetahui apakah desain eksperimen perlu perbaikan atau

tidak, dilakukan cek manipulasi dengan mengadopsi dan memodifikasi instrument

yang dikembangkan oleh Baird et al. (2008) yang terdiri dari satu skenario

keputusan dan post kuesioner. Satu skenario keputusan terdiri dari 2 versi kasus.

Skenario keputusan ini menggambarkan sebuah situasi dimana seorang

auditor memiliki tanggung jawab dalam memutuskan going concern suatu

perusahaan.

Setelah mengerjakan skenario, subyek diminta untuk mengisi pertanyaan

post kuesioner. Post kuesioner dipergunakan untuk melihat pemahaman

mashasiswa tentang opini audit going concern. Post kuesioner yang terdiri dari 5

item pernyataan tentang tingkat kejelasan tugas eksperimen, tingkat keyakinan
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atas jawaban yang diberikan, tingkat keterlibatan dalam eksperimen dan tingkat

perhatian selama eksperimen berlangsung.

Skala terendah adalah 1 (satu) yang menyatakan bahwa sangat tidak perlu

dan skala tertinggi adalah 5 (lima) menyatakan bahwa sangat perlu. Bila

berdasarkan hasil pelaksanaan pilot test menunjukkan rata-rata tingkat kejelasan

tugas eksperimen, tingkat keyakinan atas jawaban yang diberikan oleh subyek,

tingkat keterlibatan, dan tingkat perhatian subyek selama eksperimen dinilai

sangat baik, karena seluruh subyek menjawab manipulation check dengan benar,

maka desain eksperimen tidak memerlukan perbaikan dan dapat dipakai untuk

eksperimen yang sesungguhnya.

3.7 Prosedur Eksperimen

Dalam penelitian eksperimen ini subjek berperan auditor di Kantor

Akuntan Publik Ahmad Yani, anda dipercaya oleh Kantor Akuntan Publik untuk

mengaudit laporan keuangan PT. MAUNYA UNTUNG per tahun audit 2015.

Dengan menggunakan rasio profitabilitas (kemampuan perusahaan menghasilkan

laba) dan rasio leverage (kemampuan perusahaan untuk kewajiban jangka

panjangnya).

Tahap berikutnya, auditor diminta untuk menganalisa laporan keuangan

PT. MAUNYA UNTUNG. Setelah mengerjakan skenario, subyek diminta untuk

mengisi pertanyaan post kuesioner. Post kuesioner dipergunakan untuk melihat

pemahaman mashasiswa tentang opini audit going concern. Post kuesioner yang

terdiri dari 5 item pernyataan tentang tingkat kejelasan tugas eksperimen, tingkat
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keyakinan atas jawaban yang diberikan, tingkat keterlibatan dalam eksperimen

dan tingkat perhatian selama eksperimen berlangsung.

Eksperimen dilakukan pada tanggal 9 Januari 2016 pukul 13.30 wib

sampai selesai di Ruangan A3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

dengan melakukan proses pendaftaran pada beberapa hari sebelumnya.

Pendaftaran dilakukan dengan cara menelepon langsung partisipan yang

databasenya sudah diperoleh sebelumnya, calon partisipan akan menghubungi

peneliti dan memberikan keputusan tentang kesediaan mengikuti eksperimen ini.

Dalam pelaksanaan eksperimen tim peneliti dibantu beberapa orang asisten untuk

menunjang kelancaran eksperimen. Para asisten bertugas membantu peneliti untuk

mendistribusikan hingga mengumpulkan instrumen penelitian.

Pada tugas eksperimen ini, subjek diminta untuk membaca prosedur yang

telah dibagikan. Sebelum mengisi tugas eksperimen yang sesungguhnya, terlebih

dahulu subjek melakukan latihan pengenalan kasus dalam eksperimen. Kasus

pada form latihan tugas tidak berbeda dengan tugas eksperimen yang

sesungguhnya. Hal ini dilakukan agar para subjek dapat menjamin tingkat

sepahaman yang sama antara subjek.

Setelah semua subjek telah memperoleh instrumen penelitian. Peneliti

membacakan peran dan kasus dalam eksperimen. Subjek juga diminta turut

membaca informasi dan instruksi kasus tersebut secara seksama bersamaan

dengan peneliti. Untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi, subjek juga diminta

hanya mengangkat tangan jika memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan

karena peneliti akan langsung mendatangi subjek yang bersangkutan.
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Adapun prosedur rinci dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mendaftarkan 60 mahasiswa S1 jurusan akuntansi semester tujuh

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang mengambil

konsentrasi audit.

2. Peneliti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu, peneliti

membagikan kasus.

3. Peneliti akan meminta subyek membayangkan dirinya adalah seorang

auditor suatu Kantor Akuntan Publik yang dipercaya untuk mengaudit

laporan keuangan PT. MAUNYA UNTUNG per tahun audit 2015.

4. Eksperimen dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) tahapan.

5. Tahap pertama tentang instruksi/cara bagaimana menjawab pertanyaan

dalam kuesioner/kasus dengan durasi 1 menit.

6. Tahap kedua berisi soal serta formula/rumus, dengan durasi 2 menit.

7. Tahap ketiga berisi tentang cara pengerjaan soal serta jawaban, dengan

durasi 2 menit.

8. Tahap keempat berisi tentang keputusan yang akan diambil oleh auditor,

dengan durasi 2 menit.

9. Tahap kelima berisi soal serta formula/rumus, dengan durasi 2 menit

10. Tahap keenam berisi tentang cara pengerjaan soal serta jawaban, dengan

durasi 2 menit.

11. Tahap ketujuh berisi tentang keputusan yang akan diambil oleh auditor,

dengan durasi 2 menit.

12. Tahap kedelapan berisi tentang instruksi/cara menjawab pertanyaan

tambahan, dengan durasi 1 menit.

13. Tahap kesembilan menjawab pertanyaan tambahan, dengan durasi 3 menit.
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14. Tahap kesepuluh subjek diminta untuk mengisi pertanyaan demografis,

dengan durasi 3 menit.

15. Untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi, subyek juga diminta hanya

mengangkat tangan jika memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan

karena peneliti akan langsung mendatangi subyek yang bersangkutan.

16. Peneliti meminta partisipasi dari subyek untuk mengerjakan satu kasus

dari tiga kasus yang disajikan. Setiap subyek mengerjakan kasus yang

berbeda, kasus dibagikan secara acak.

17. Subyek diminta untuk menjawab 5 item pertanyaan mengenai opini audit.

3.8 Cek Manipulasi

Cek manipulasi dilakukan untuk mengetahui apakah partisipan mengerti

dengan instrumen yang diberikan. Cek manipulasi dilakukan dengan mengajukan

pertanyaan kepada partisipan tentang kualitas audit melalui opini audit going

concern.

3.9 Hasil Pilot Test

Sebelum eksperimen dilakukan pada subjek yang sesungguhnya, terlebih

dahulu dilakukan pilot test (pretest). Tujuan pilot test adalah untuk mengetahui

apakah kasus eksperimen yang diberikan dapat dipahami oleh subjek atau tidak.

Pilot test dilakukan pada tanggal 5 Januari  2016 jam 11.00 wib di Ruang Lokal

A3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dengan subjek 20

mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

yang telah semester tujuh dan telah mengambil Mata Audit. Dengan kriteria

tersebut diharapkan subjek sudah memiliki pemahaman dan penalaran sehingga

mampu mengambil keputusan. Subjek dalam pilot test ini yang tidak termasuk
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dalam subjek penelitian sesungguhnya. Suasana pilot test dibuat semirip mungkin

dengan suasana eksperimen sesungguhnya walaupun dengan sedikit santai tetapi

tidak menghilangkan keseriusan subjek pilot test. Dari 20 subjek yang ikut dalam

pilot test, hanya 18 subjek yang lolos dari cek manipulasi dan bisa dimasukkan

dalam pengolahan data.

Tabel III.3
Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha N of Items

0.618 3

Sumber: Olahan Data, 2016.

Data pilot test berdasarkan jenis kelamin, subjek pilot test terdiri dari 19

orang perempuan dan 1 laki-laki. Secara keseluruhan, subjek sudah mengerti

dengan design eksperimen yang disajikan. Ini terlihat dari cronbach alpha sebesar

0,618 (Tabel III.2). Dari cronbach alpha tersebut berarti instrument yang

disajikan sudah cukup handal, walaupun pada saat pilot test, subjek masih banyak

mempertanyakan instrument eksperimen tahap pengambilan keputusan. Setelah

proses pilot test dilakukan, peneliti meminta kepada subjek pilot test untuk

memberi masukan dan kritikan. Berdasarkan masukan tersebut, peneliti

memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu. Setelah perbaikan tersebut dilakukan,

diharapkan hal-hal yang dipertanyakan subjek pada saat pilot test tidak terulang

sehingga eksperimen dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses serta dapat

mengurangi bias hasil penelitian.


