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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja Inspektorat Kabupaten

Kamparyang berlokasi di JalanPramuka no.16 Bangkinang,padabulan April

2014. Masalah yang diteliti adalah “Pengaruh Kompetensi, Indepedensi,

Motivasi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat

Kabupaten Kampar dalam Pengawasan Keuangan Daerah”.

3.2.Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Duwi Priyanto (2010 : 8), populasi adalah suatu kelompok

atau kumpulan subjek atau objek yang aka dikenai generalisasi hasil

penelitian. Sampel adalah bagian yang diteliti. Menurut Sugiono (2011 : 117),

populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa yang bekerja di

Inspektorat Kota Bangkinang yang ikut dalam tugas pelaksanaan yaitu

sebanyak 35 orang.Teknik pengamnbilan sampel menggunakan metode

sensus, dimana populasi yang dijadikan sampel penelitian merupakan

keseluruhan populasi dari data yang diperoleh penelitian.

3.3.Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2011 :

61). Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah :

a) Variabel Bebas (Independen X)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel

dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel

bebas adalah kompetensi auditor (X1), independen auditor (X2), motivasi

auditor (X3),  profesionalisme auditor (X4), dan objektivitas (X5).Defenisi

operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah:

1. Kompetensi

Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian,

dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit

secara objektif, cermat, dan seksama. Instrumen yang digunakan untuk

mengukur kompetensi ini diadopsi dari penelitian Zakiyah (2011).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi adalah:

a. Penguasaan Standar Akuntansidan Auditing

b. Wawasan tentang Pemerintahan

c. Peningkatan Keahlian

Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka,

memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke

jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut

kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana

poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti kompetensi paling rendah,
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dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti

kompetensi paling tinggi.

2. Independensi auditor

Independensi dalam pengauditan merupakan penggunaan cara

pandang yang tidak bisa dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi

hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit. Instrumen

yang digunakan untuk mengukur independensi ini diadopsi dari

penelitian Zakiyah (2012).Indikator yang digunakan untuk mengukur

Independensi adalah:

a. GangguanPribadi

b. GangguanEkstern

Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka,

memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke

jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pertanyaan tersebut

kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana

poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti independensi paling

rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti

independensi paling tinggi.

3. Motivasi auditor

Motivasi dalam pengaudit merupakan derajat seberapa besar

dorongan yang dimiliki auditor untuk melaksanakan audit secara

berkualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengukur motivasi ini

diadopsi dari penelitian Zakiyah (2012). Indikator yang digunakan

untuk mengukur motivasi adalah:
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a. Tingkat aspirasi

b. Ketangguhan

c. Keuletan

d. Konsistensi

Responden diminta menjawab bagaimana persepsi mereka,

memilih di antara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke

jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut

kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin,di mana

poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti independensi paling

rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti

independensi paling tinggi.

4. Professionalisme auditor

Menurut Arens (2010: 87) professionalisme adalah suatu

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar

dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan dan lebih dari

memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.Profesionalisme

diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Hall

(1968) dan juga dipakai oleh Kalbers dan Fogarty (1995) dalam

penelitian Narfin Sinaga (2012). Indikator yang digunakan untuk

mengukur Profesionalisme adalah:

a. Pengabdian pada profesi

b. Kewajiban Sosial
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c. Kemandirian terhadap profesi

d. Keyakinan terhadap profesi

e. Hubungan dengan sesame profesi

Instrumen profesionalisme ini diukur dengan menggunakan

Skala Likert berdimensi lima. dengan menggunakan pengembangan

pertanyaan dari masing-masing indikator.

5. Objektivitas auditor

Objektivitas merupakan sikap auditor untuk dapat bertindak

adil,tidak terpengaruh oleh hubungan kerja sama dan tidak memihak

kepentingan siapapun sehingga auditor dapat diandalkan dan

dipercaya. Auditor harus dapat mengungkapkan kondisi sesuai fakta

yaitu dengan mengemukakan pendapat apa adanya, tidak mencari-cari

kesalahan, mempertahankan kriteria dan menggunakan pikiran yang

logis. Instumen yang digunakan mengukur objektivitas diadopsi dari

penelitian Muhammad Radi Ahyu (2012). Indikator yang digunakan

untuk mengukur objektivitas adalah :

a. Bebas dari benturan kepentingan

b. Pengungkapan kondisi sesuai fakta

Masing-masing item diukur dengan menggunakan Skala Likert

5 dengan menggunakan pengembangan pertanyaan dari masing-

masing indikator.

b) Variabel Terikat (Dependen Y)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas
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(independen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah

kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuanngan daerah. Defenisi

operasional dan pengukuran untuk variable tersebut adalah:

1. Kualitas audit

Kualitas audit merupakan probilitas bahwa auditor akan

menemukan dan melaporkan pelanggaran pada system akuntansi

pemerintah dengan berpedoman pada standar akuntansi dan standar

audit yang telah ditetapkan. Kualitas audit diukur dengan

menggunakan delapan item pernyataan yang menggambarkan tingkat

persepsi auditor terhadap bagaimana kualitas proses audit, kualitas

hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Instrumen yang digunakan

untuk mengukur kualitas audit ini diadopsi dari penelitian Zakiyah

(2012) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN (Stantar

Pemeriksaan Keuangan Negara). Masing-masing item diukur dengan

menggunakan Skala Likert 5 dengan menggunakan pengembangan

pertanyaan dari masing-masing indikator.

3.4.Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

kuantitatif yang berupa nilai atau skor jawaban yang diberikan oleh respon

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data

primer. Menurut Sugiono, (2012: 129) data primer merupakan sumber data
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yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Ada dua metode

yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu: (1) metode

survei merupaakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan

pertanyaan lisan dan tertulis. dan  (2) metode observasi adalah proses

pencatatan pola perilaku subyek (orang), objeyek (benda) atau kejadian

yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan

individu-individu yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh

melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.5.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data

yang valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk

pembahasan dan pemecahan masalah.Data yang dikumpulkan dalam

penelitian ini menggunakan koesioner tertutup (daftar pertanyaan) yang telah

di revisi dari penelitian Zakiah (2012) yang meneliti tentang Pengaruh

Kompetensi, Independensi, dan Motivasi pada Inspektorat Kota Pekanbaru.

Teknik ini memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan

menjawab pertanyaan.

Kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara, antara lain:

kuesioner disampaikan langsung oleh peneliti, dikirim melalui pos dan lain-

lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara

tertulis dan sistematisserta dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian diajukan

kepada responden dan terakhir diserahkan kembali pada peneliti (kuesioner)
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yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari

auditor pada Inspektorat Kabupaten Kampar sebagai responden dalam

penelitian ini.

3.6.Analisis Data

Analisi 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-kategori yang berwujud angka-angka.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan setiap

analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi (Ghozali,

2005:27). Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan

uji Kolmogorov-Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-

masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan P > 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti

terdistribusi secara normal.

3.6.2 Uji kualitas Data

Untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan adalah

pengukuran yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan

pengujian terhadap kualitas data. Kualitas data yang dihasilkan dari

penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas

dan reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui
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konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan

instrumen.

a) Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen

kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini

dilakukan untuk mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan

diteliti (Ghozali, 2005: 89). Suatu alat ukur dapat dikatakan

mempunyai validitas yang tinggi apabila instrument tersebut

menjalakan fungsi ukurnya atau memberikan hasil yang sesuai dengan

maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

b) Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu

kewaktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi

kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas

kuesioner jika digunakan dari waktu kewaktu (Ghozali, 2005: 82). Uji

reabilitas dilakukan dengan metode internal consistensy. Kriteria yang

digunakan dalam uji ini adalah One Shot, artinya satu kali pengukuran

saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya

atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Statistical Product and Service Solution (SPSS) memberikan fasilitas

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α).

Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan
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instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel (Nunnali dalam

Ghozali, 2005:76)

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi

berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari : uji

multikolinearitas, uji autokerelasi, dan uji heterokedastisitas.

a) Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara

variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain.

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi

diantara variabel independen. Uji multikolonearitas dapat dilakukan

dengan dua cara yaitu dengan melihat VIF (Varince Inflation Factor)

dan nilai tolerance. Jika VIF >10 dan nilai tolerance  < 0,10 maka

terjadi gejala multikoloniearitas (Ghozali, 2005:91)

b) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah kondisi dimana kesalahan pengganggu

saling berkorelasi (berhubungan), autokorelasi ini terjadi bila ada

korelasi atau anggota sample yang diurutkan berdasarkan waktu.

Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang

menggunakan data time series dari pada data cross section karena

data time series saling berurutan dan saling terkait. Konsekuensi

adanya autokorelasi ini adalah varians sampel tidak dapat digunakan

untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen

tertentu, serta estimasi yang telah dibuat menjadi tidak efisien.
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Dalam penelitian ini alat pengujian yang dilakukan adalah

Durbin Watson (DWTest). DW Test hanya digunakan untuk

autokorelasi tingkat satu (firs order autocorrelatio) dan mensyaratkan

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi (Ghozali, 2005:96).

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas tujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut

homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas,

tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya

pola tertentu pada grafik scatterplotjika titik-titik yang ada membentuk

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:94). Selain itu, heteroskedastisitas

dapat diketahui melalui uji spearman’s. Jika probabilitas signifikansi

masing-masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis

regresi berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan

regresinya adalah:

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

Y = kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan

daerah
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a = Konstanta

b1, b2, b3, b4,b5= koefisien regresi

X1 = kompetensi

X2 = independensi

X3 = motivasi

X4 = profesionalisme

X5 = objektivitas

E = error

Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel

independensi, yaitu kompetensi, independensi, motivasi, profesionalisme,

dan objektivitas auditor dilakukan dengan uji simultan dan uji parsial.

a) UjiDeterminasi (R2)

Nilai R2mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1 (0≤ R2

≤1).Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model

regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variable indepen den

secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variable dependen

(Sulaiman, 2004:86)

b) UjiParsial( Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian

yang digunakan adalah jika p value< 0,05, maka Ha diterima dan jika p

value> 0,05, maka Ha ditolak.
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c) UjiSimultan (Uji f)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh

simultan variabel-variabel independensi terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika probability value (p

value)< 0 ,05, maka Ha diterima dan jika p value> 0,05, maka Ha

ditolak.


