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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain penelitian

Desain penelitian merupakan framework suatu penelitian ilmiah (Efferin et

al, 2008) Pada dasarnya, penelitian ini termasuk explanatory research, yaitu

penelitian yang tujuannya mencari sebab dan alasan dari terjadinya sebuah

fenomena, tidak hanya what, who, dan how namun juga menjawab why serta

membuktikan kembali penelitian-penelitian yang sejenis yang telah dilakukan

sebelumnya untuk mengungkap kebenarannya.

3.2. Populasi dan teknik pengambilan sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk

dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Roscoe (1975) bagaimana kiat

menghadapi masalah dibidang penentuan sample design dan sample size,

kebanyakan sample size yang digunakan oleh berbagai macam penelitian adalah

berkisar antara 30 sampai 500 subjek (Efferin et al, 2008).

Populasi  merupakan keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak

diteliti (Suliyanto, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah KAP yang terdaftar

di IAPI yang berada di kota Pekanbaru. Sedangkan sampel yang akan digunakan

adalah akuntan publik yang ada pada masing-masing KAP tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus.

Jika peneliti menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian maka

disebut sensus. Sensus digunakan jika elemen populasi relatif sedikit dan bersifat

heterogen.
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Dalam penelitian ini, membuka peluang mengikut sertakan auditor

bedasarkan hierarki, yaitu staff yunior, senior, partner, dan manajer. Penjabaran

tugas yang menjadi acuan dipilihnya koresponden tersebut adalah sebagai berikut,

Tabel  III. 1

Tugas Struktur Organisasi

Anggota Audit Tugas Terpilih
Partner  Mencapai kesepakatan dengan klien

mengenai lingkup jasa yang disediakan
 Memastikan bahwa audit direncanakan

dengan tepat
 Memastikan bahwa tim audit memiliki

keahlian dan pengetahuan yang
diperlukan

 Mengawasi tim audit dan mereview
kertas kerja

 Menandatangani laporan audit
Manajer  Memastikan bahwa audit direncanakan

dengan tepat termasuk penjadwalan
anggota tim

 Mengawasi penyiapan program audit
dan menyetujuinya

 Mereview kertas kerja, laporan
keuangan, dan laporan audit

Senior/ penanggung jawab  Membantu mengembangkan rencana
audit

 Menyiapkan anggaran
 Membagi-bagi tugas audit kerekan dan

mengarahkan kinerja audit sehari-hari
 Mengawasi dan mereview pekerjaan

dari rekan kerja
Rekan kerja atau staff  Melakukan prosedur audit yang

dibebankan padanya
 Menyiapkan dokumentasi pekerjaan

yang telah selesai dengan tepat dan
cukup

 Menginformasikan senior mengenai
masalah-masalah audit atau akuntansi
yang dihadapi

Sumber : (Messier et al: 60)
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Berikut daftar KAP Pekanbaru yang terdaftar di IAPI 2013:

Tabel III. 2

KAP di Pekanbaru

No
Nama KAP Alamat

Jumlah
Anggota

1 KAP BASYIRUDDIN &
WILDAN (CAB)

Jl. Wolter Monginsidi No.22 B, RT
003/001 Pekanbaru 28113 Telp:
(0761) 38354 Fax: (0761) 38354

7 orang

2 KAP DRS. HARDI &
REKAN (PUSAT)

Jl. Ikhlas No.1 F Labuh Baru Timur
Pekanbaru 28291 Telp: (0761) 63879
Fax: (0761) 22072

7 orang

3 KAP DRS. KATIO &
REKAN (CAB)

Jl. Sigunggung/ Dharma Bakti No. 16
A Pekanbaru Telp: (0761) 7023699

7 orang

4 KAP MARTHA NG, Ak. Jl. Achmad Yani No.84 Pekanbaru
28127 Telp: (0761) 24418 Fax: (0761)
35508

7 orang

5 KAP DRS. SELAMAT
SINURAYA & REKAN
(CAB)

Jl. Durian No.1 F Samping Pemancar
TVRI Kel. Labuh Baru Timur, Kec.
Payung Sekaki Pekanbaru 28291 Telp:
(0761) 22769 Fax: (0761) 7076187

7 orang

6 KAP GRISELDA,
WISNU&ARUM (CAB)

Jl. K.H Ahmad Dahlan No.50
Pekanbaru, Telp. (0761) 77602260,
Fax: (0761) 45200

7 orang

7 KAP HADIBROTO &
REKAN

Jl. Teratai No.18, Pekanbaru 28121,
Telp: (0761) 20044 Fax:(0761) 20044

7 orang

JUMLAH 49 orang

Sumber : Http://www.iapi.or.id/iapi/directory dan data olahan sendiri

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang bersumber dari

jawaban kuesioner dari responden yang akan dikirim secara langsung ke KAP di

Pekanbaru. Data sekunder berupa nama-nama Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

diperoleh dari sumber resmi IAPI.
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3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

melalui angket. Akuntan publik (auditor) yang menjadi sampel, akan dikirimi

kuesioner yang berisi kumpulan pernyataan tentang etika profesi, independensi ,

skeptisisme profesional, serta pengetahuan akuntansi dan audit mengenai opini

audit. Kuesioner yang dikirim disertai dengan surat permohonan dan penjelasan

tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan kuesioner

dan diperkirakan lamanya penyebaran kuesioner hingga mengumpulkannya

kembali adalah 2 minggu. Kuesioner akan disebarkan langsung kepada responden

dengan distribusi penyebaran kuesioner kepada setiap KAP yang ada di kota

Pekanbaru.

Petunjuk pengisian kuesioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk

memudahkan pengisian jawaban. (Efferin et al, 2008) semua item pertanyaan

diukur pada skala Likert 1 sampai 5. Skala ini digunakan jika peneliti ingin

mendapatkan data mengenai bobot dari setiap jawaban yang diberikan oleh

responden, dengan penjelasan sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju Diberi skor 5

S = Setuju Diberi skor 4

N = Netral Diberi skor 3

TS = Tidak Setuju Diberi skor 2

STS = Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1
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3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi

Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni :

1. Variabel independen (X)

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau

menjadi penyebab besar kecilnya variabel lain (Suliyanto, 2006). Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel (X) adalah:

(X1) Etika Profesi

Secara umum etika didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau

aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan

tertentu atau individu (Sukamto, 1991: 1) dalam (Suraida, 2005). Dimensi etika

yang sering digunakan dalam penelitian adalah 1) kepribadian yang terdiri dari

locus of control external dan locus of control internal; 2) kesadaran etis dan 3)

kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang

merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek

sebagai Akuntan Publik, bekerja dilingkungan usaha pada instansi pemerintah

maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab

profesionalnya. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik IAI adalah sebagai berikut:

1) Tanggung jawab professional; 2) Kepentingan publik; 3) Integritas; 4)

Objektifitas; 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional; 6) Kerahasiaan; 7)

Perilaku professional; 8) Standar teknis, harus melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan dalam Suraida

(2005). Peneliti mengacu pada tiga dimensi etika profesi yaitu integritas,

objektivitas, dan kompetensi yang penjelasannya juga telah dijelaskan dalam
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SPAP tahun 2011. Instumen penelitian diadopsi dari Sukriah (2009). Skala

pengukurannya adalah skala Likert 1-5 dengan dimensi integritas (kejujuran

auditor, keberanian auditor,  sikap bijaksana auditor, tanggung jawab auditor),

objektivitas (bebas dari benturan kepentingan,  pengungkapan kondisi sesuai

fakta), dan kompetensi (mutu personal,  pengetahuan umum,  keahlian khusus)

disetiap poin pernyataannya.

(X2) Independensi

Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak

dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung oleh orang lain. Definisi

independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox adalah merupakan

suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan

untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak

akan memberikan tambahan apapun (Mautz dan Sharaf, 1993: 246) dalam Alim

(2007: 8). Tjun (2012) yang dikembangkan dari Kusharyanti (2003), Arens

(2008), dan Khomisyah dan Indriantoro dalam Elfarini (2007). Skala

pengukurannya adalah skala Likert 1-5 dengan indikator lama hubungan dengan

klien, tekanan klien, telaah dari rekan auditor dan jasa non audit.

(X3) Skeptisisme Profesional

Di dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik, 2001:230.2),

menyatakan skeptisisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup

pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis

terhadap bukti audit. Instumen penelitian diadopsi dari Arfin Adrian (2013) yang
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dikembangkan dari Arens (2008). Skala pengukurannya adalah skala Likert 1-5

dengan indikator melaksanakan tugas dengan sikap tekun dan hati-hati, tidak

mudah percaya dengan bukti audit yang telah disediakan, selalu mempertanyakan

dan mengevaluasi secara kritis terhadap bukti audit, dan selalu mengumpulkan

bukti yang detail dan cukup.

(X4) Pengetahuan Akuntansi dan Auditing

Arens, et al. (2003) akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian,

serta pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dengan perlakuan yang logis

dengan tujuan menyediakan informasi keuangan, yang dapat digunakan dalam

pengambilan keputusan. Sedangkan definisi auditing adalah sebagai berikut:

”Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to

determine and report on the degree of correspondence between the information

and estabilished criteria. Auditing should be done by a competent, independent

person”. Menurut Brown dan Stanner (1983), perbedaan pengetahuan di antara

auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang auditor akan bisa menyelesaikan sebuah

pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam

mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan

tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Tubbs 1992). Secara umum

seorang auditor harus memiliki pengetahuan-pengetahuan mengenai General

auditing, Functional Area, computer auditing, Accounting Issue, Specific Industri,

General World knowledge (pengetahuan umum), dan Problem solving knowledge

(Bedard & Michelene 1993) dalam (Mardisar, 2007). Pengetahuan diukur dari

seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan
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mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang

digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam,

selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin

kompleks (Meinhard et al., 1987 dalam Harhinto, 2004). Instrumen yang

digunakan pada variabel untuk penelitian ini diadopsi dari Tjun (2012) yang

dikembangkan dari (Meinhard et al., 1987 dalam Harhinto (2004). Skala

pengukurannya adalah skala Likert 1-5 dengan indikator pengetahuan prinsip

akuntansi dan standar auditing, pengetahuan jenis industri klien, pengetahuan

kondisi perusahaan klien, pendidikan formal yang sudah ditempuh, serta pelatihan

dan keahlian khusus.

2. Variabel dependen (Y)

Variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang

variasinya tergantung dari variabel bebas (Suliyanto, 2006). Dalam penelitian ini

yang menjadi variabel (Y)nya adalah:

(Y) Opini Audit

Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang

kewajaran penyajian lapoaran keuangan perusahaan tempat auditor melakukan

audit. Ikatan Akuntan Indonesia (1994: SA seksi 504, paragraph 01) dalam Gusti

dan Ali (2009) menyatakan bahwa: “Laporan audit harus memuat suatu

pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu

asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam

semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit
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harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan

tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan”. Mulyadi (2002) terdapat lima

pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan

yang diauditnya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian

dengan Bahasa Penjelas, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak

Memberikan Pendapat. Instumen penelitian diadopsi dari Arfin Adrian (2013)

yang dikembangkan dari Tan & Alison, Wood dalam Diani & Ria (2007),

Tunggal (2008) dan Mulyadi (2002). Skala pengukurannya adalah skala Likert 1-5

dengan indikator seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap

pekerjaan audit, kualitas keputusan yang diambil, kompleksitas kerja atau tingkat

kerumitan pekerjaan, kepatuhan auditor untuk melaksanakan standar yang telah

ditetapkan, kepatuhan auditor terhadap etika profesionalnya.

3.6. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini  dan juga dikutip dari penelitian sebelumnya, maka

metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis

data dan uji hipotesis yang dijelaskan sebagai berikut :

3.6.1. Uji Kualitas Data

3.6.1.1. Uji Validitas

Menurut Priyatno (2013: 19) uji validitas data penelitian dapat dilakukan

dengan dua metode yaitu:

1. Uji validitas dengan metode Korelasi Pearson, yaitu dengan

mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dengan tanpa
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melakukan koreksi terhadap Spurious Overlap (nilai koefisien korelasi

yang overestimasi).

2. Uji validitas dengan metode Corrected Item-Total correlation, yaitu

dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total Item

dan melakukan koreksi terhadap efek Spurious Overlap (nilai koefisien

korelasi yang overestimasi).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas data dengan

Metode Korelasi Pearson. Jika korelasi antara masing-masing skor indikator

terhadap total skor konstruk menunjukkan nilai positif dan hasil signifikan, maka

dinyatakan valid, dalam hal ini signifikansi pada level 0,05 (2 tailed). Pengujian

menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 (2 tailed) memiliki

kriteria pengujian sebagai berikut:

a) Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen

atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total

(dinyatakan valid).

b) Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen

atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap

skor total (dinyatakan tidak valid).

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu

gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama

(Priyatno, 2013: 30). Jadi alat yang reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran

yang sama. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah Cronbach Alpha.
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Teknik ini dipilih karena peneliti hanya memerlukan sekali pengujian dengan

menggunakan teknik statistik tertentu terhadap skor jawaban responden yang

dihasilkan dari penggunaan instrumen yang bersangkutan. Selain itu, teknik

Croncbach Alpha merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item

yang paling popular dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas cukup

sempurna (Sekaran, 2003).

Sedangkan cara menghitungnya peneliti menggunakan uji reliabilitas

dengan batasan nilai minimum 0,6 atau reliabilitas > 0,600 (Ghozali, 2005).

Apabila koefisien Alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 maka instrumen

tersebut lebih reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik Regresi

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi secara

normal. Pada pengujian ini menggunakan dua cara yang sering digunakan dalam

menguji normalitas residual, yaitu dengan menggunakan analisis grafik (Normal

P-P Plot) regresi dan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Analisis grafik

Normal P-P Plot yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal

pada grafik Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual. Sebagai dasar

pengambilan keputusannya. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti

garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Dan untuk uji One

Sample Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) yaitu dengan melihat nilai signifikansi
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residual. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residual terdistribusi secara

normal (Priyatno, 2013: 49).

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel

bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Dalam penelitian ini, uji

multikolinearitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai VIF

(Variance Inflation Factors) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF dibawah 10 dan

nilai Tolerance diatas 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali,

2001) dalam (Priyatno, 2013: 56).

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian

dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang

baik adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2013: 62).

Dalam penelitian ini, untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas

digunakan metode pengujian Glejser Test, yaitu dengan cara meregresikan nilai

Absolute Residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi antara

variabel independen dengan residual > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi

heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2006).

3.6.3. Teknik Analisis Data

3.6.3.1. Analisis Regresi Berganda

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda.

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y= α + b1X1, b2X2, b3X3, b4X4 + ε
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Keterangan:

Y = Opini audit b1, b2,….= Koefisien regresi parsial

ε = error α = Konstanta

X1 = Etika Profesi X2 = Independensi

X3 = Skeptisisme X4 =Pengetahuan Akuntansi dan Auditing

3.6.4. Uji Hipotesis

3.6.4.1. Uji t (Uji Parsial)

Uji Parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-

masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah opini audit (Y), dan variabel independen

terdiri dari etika profesi (X1), independensi  (X2), skeptisisme (X3), pengetahuan

akuntansi dan auditing (X4).

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan dengan

membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel yaitu:

a) Jika nilai t-hitung > t-tabel maka hipotesis diterima

b) Jika nilai t-hitung < t-tabel maka hipotesis ditolak.

3.6.4.2. Uji F (Uji Simultan)

Uji Simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh

secara bersama-sama (simultan) variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y),

yaitu dengan membandingkan F Hitung dengan F Tabel dengan tingkat

kepercayaan 95% dan signifikansi 0.05.

a) Jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima.

b) Jika F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak.
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Adapun untuk menguji tingkat signifikansi ditetapkan α=5% dengan

ketentuan sebagai berikut :

a) Jika signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak.

b) Jika signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima.

3.6.4.3. Analisis Koefisien Determinan (R2)

Uji signifikansi korelasi R dilakukan untuk mengetahui kuatnya tingkat

hubungan antara empat variabel, sedangkan koefisien determinasi (KD) atau R

square untuk mengetahui kemampuan untuk mempengaruhi (Incremental

Explanatory Power) dari masing-masing variabel independen yang digunakan

dalam penelitian atau secara singkatnya, untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Rumus: KD : R x 100%

Jika nilai KD semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model

tersebut dalam menjelaskan variabel independen.


