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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif yang merupakan 

jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis 

hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain terkait dengan topik penelitian 

(Ulum dan Juanda, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan, rumusan masalah 

deskriptif yang digunakan dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan 

mengenai pengaruh tingkat independensi, pengalaman, dan due professional care 

seorang auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. 

B. Populasi Dan Teknik Penentuan Sampel 

Kelompok Uji atau populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor dari 

tingkatan partner, manajer, senior dan junior yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik Di Kota Malang dan Kota Surabaya yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) tahun 2016 berjumlah 27 kantor akuntan publik. Penentuan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik sensus dimana seluruh anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010). Hal tersebut dilakukan karena jumlah 

Kantor Akuntan Publik dan responden yang berada di Kota Malang dan Surabaya 

relatif sedikit sehingga sampel ditentukan berdasarkan populasi yang ada.  

C. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Penelitian 

  Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu varibel dependen (Y) dan 

variabel independen (X) yang diukur dengan menggunakan Skala Likert (Ordinal) 
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5 poin dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang menunjukkan variabel 

dependen (Y) rendah dan seterusnya sampai pada poin 5 diberikan untuk jawaban 

yang menunjukkan variabel dependen (Y) paling tinggi. Definisi operasional dan 

pengukuran variabel-variabel terkait adalah: 

1. Variabel Dependen adalah variabel yang terikat oleh variabel lain dan dapat 

dipengaruhi oleh variabel lain (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam penelitian ini 

variabel dependen adalah Kualitas Audit yang merupakan hasil dari aktivitas 

audit yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan audit. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas audit diadopsi dari 

penelitian Efendy (2010) melalui beberapa pertanyaan yang dapat 

menggambarkan presepsi auditor terhadap Kualitas Proses Audit, Kualitas 

Hasil Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit dengan indikator: 

 Keakuratan temuan audit 

 Nilai rekomendasi 

 Kejelasan laporan 

 Manfaat audit 

 Tindak lanjut temuan audit 

2. Variabel Independen adalah variabel yang tidak terikat dengan variabel lain 

dan mempengaruhi variabel lain (Ulum dan Juanda, 2016). Dalam penelitian 

yang dilakukan, variabel independennya adalah; 

a. Independensi adalah suatu sikap mental yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor atau akuntan dimana seorang auditor atau akutan harus 

professional dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan opini 
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yang sebenarnya, tidak terpengaruh pihak lain dan tidak tergantung 

kepada orang lain. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

independensi adalah dengan mengembangkan instrumen dari penelitian 

Trisnaningsih (2007) melalui beberapa pertanyaan yang dapat 

menggambarkan presepsi auditor terhadap tanggungjawabnya untuk 

melakukan proses audit yang didasari adanya Gangguan Pribadi dan 

Gangguan Eksternal yang dapat ditinjau dari indikator: 

 Independensi penyusunan program 

 Independensi pelaksanaan pekerjaan 

 Independensi pelaporan. 

b. Pengalaman adalah suatu proses yang diperoleh dan dirasakan dimasa 

lalu yang merupakan suatu pembelajaran dan bahan untuk dijadikan 

dasar pengambilan keputusan dimasa depan. Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur pengalaman adalah hasil modifikasi dari penelitian 

Sukriah dan Inapty (2009) melalui beberapa pertanyaan yang dapat 

menggambarkan hasil kinerja seorang auditor berdasarkan Penguasaan 

Standar Akuntansi dan Auditing, Jangka Waktu Bekerja dan 

Peningkatan Keahlian yang dapat ditinjau dari indikator: 

 Pemahaman proses audit 

 Lama auditor bekerja 

 Frekuensi pekerjaan yang telah dilakukan 

c. Due Professional Care adalah suatu sikap professional yang teliti dan 

cermat yang harus dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugas dan 
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tanggungjawabnya melakukan pemeriksaan keuangan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur due professional care diadopsi dari 

penelitian Singgih dan Bawono (2010) melalui beberapa pertanyaan 

yang dapat menggambarkan sikap seorang auditor yang didasari Sikap 

Skeptis dan Keyakinan Yang Memadai dengan indikator yang dapat 

ditinjau dari: 

 Sikap waspada 

 percaya diri 

 Keyakinan penuh atas bukti dan temuan. 

D. Instrumen Penelitian 

Terdapat beberapa instrument yang dilakukan dalam penelitian, antara lain: 

1. Kuisioner diadopsi dari beberapa penelitian terdahulu dengan melakukan 

modifikasi dan pengembangan sesuai dengan indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2. Kuisioner yang dijadikan bahan dasar penelitian bersifat tertutup. 

3. Kuisioner didistribusikan secara langsung dan tidak melalui pihak ketiga 

baik penyerahan kuisioner peneliti kepada auditor maupun penyerahan 

kembali auditor kepada peneliti. 

E. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama berupa kuisioner. 
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Sumber data diperoleh dengan membagikan kuisioner kepada seluruh akuntan 

publik yang terdaftar bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Malang.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengumpulan data 

primer yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian yaitu membagikan 

kuisioner kepada seluruh sampel yang dijadikan sasaran objek informan dalam 

penelitian yaitu auditor independen atau akuntan publik yang terdaftar bekerja di 

Kantor Akuntan Publik di Kota Malang dan Kota Surabaya agar dapat dijadikan 

bahan dasar penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil kuisioner yang diperoleh 

dibandingkan dengan landasan teori yang relevan. Dalam hal ini peneliti 

membagikan kuisioner kepada berbagai pihak yang masuk dalam kriteria sampel. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kenyataan yang 

terjadi. Pengujian analisis deskriptif dilakukan dengan melihat statistik 

deskriptif atas data yang diperoleh dan dapat memberi gambaran data kriteria 

nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum dan range 

yang bertujuan untuk menguji kebenaran deskripsi masing-masing variabel. 

2. Uji Instrumen 

Uji Kualitas Data merupakan pengujian terhadap instrumen penelitian 

yaitu data kuisioner untuk dapat diketahui kebenaran dan sah atau tidaknya 
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instrument yang digunakan dalam penelitian. Pengujian instrument yang 

dilakukan adalah: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan pengujian yang dimaksudkan untuk 

mengukur kebenaran dan kesahan kuisioner dengan pertimbangan bahwa 

kuisioner mampu menjawab dan mengungkap permasalahan suatu 

fenomena. Uji validitas dilakukan dengan uji korelasi Pearson Momen 

antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Jika nilai 

korelasi item butir dengan skor total signifikan pada tingkat signifikansi 

0,01 dan 0,02 maka butir pertanyaan dapat dikatakan sah dan valid yang 

berarti bahwa setiap butir pertanyaan telah layak digunakan dalam 

penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan pengujin yang dimaksudkan untuk 

mengukur kehandalan atas konsistensi, dan kestabilan jawaban atas 

pertanyaan pada setiap butir pertanyaan dalam kuisioner. Reliabilitas 

dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran satu kali dan hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas dapat dilakukan menggunakan alat 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) dengan mengukur 

reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpha (a), jika nilai koefisien alpha 
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> 0,06 maka instrument penelitian dapat dikatakan handal dan reliabel 

(Ghozali, 2013). 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian yang dimaksudkan untuk 

menguji distribusi normal dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

persamaan regresi akan dikatakan baik jika distribusi variabel bebas dan 

variabel terikat mendekati normal atau normal sama sekali. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data merupakan pengujian yang dimaksudkan untuk 

menguji distribusi normal antara variabel independen dan variabel 

dependen dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik jika memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program 

SPSS versi 23. Ketentuan pengujian adalah jika nilai asymptotic significant 

(two tailed) lebih besar dari nilai alpha 0,05 maka variabel data normal dan 

tidak menyimpang. Sedangkan pengujian berdasarkan pola sebaran P-plot 

dan grafik histogram, jika pola penyebaran data memiliki garis normal dan 

mengikuti arah garis diagonalnya maka data dapat diterima dan dikatakan 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dimaksudkan 

untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi 
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yang seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Model 

regresi dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi diantara variabel 

independen. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF 

(Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,05 maka multikolinearitas tidak terjadi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisistas merupakan pengujian yang dimaksudkan 

untuk menguji adanya persamaan varians dari resudial antara masing-

masing observasi. Model regresi dikatakan baik adalah yang 

homoskedastisitas dan bukan heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas diketahui dengan melihat sebaran pola pada 

grafik scatterplot. Jika sebaran pola titik-titik teratur atau bergelombang, 

maka terjadi heteroskedastisitas, jika sebaran pola titk-titik tidak jelas  dan 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka terjadi 

homoskedastisitas. 

Pengujian lain dilakukan untuk mendeteksi adanya persamaan 

varian dari residual antar variabel adalah pengujian secara statistik yaitu uji 

Glejser dengan ketentuan jika nilai p value > 0,05 maka model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda yang digunakan untuk mengetahui dan menilai pengaruh 
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variabel independensi, pengalaman dan sikap due professional care seorang 

auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Analisis regresi linear berganda 

pada dasarnya adalah analisis yang digunakan untuk menilai ketergantungan 

variabel yang terikat dengan variabel yang tidak terikat dengan maksud untuk 

mengetahui rata-rata dari populasi atas variabel-variabel yang diteliti. Analisis 

linear berganda digunakan dengan terlebih dahulu mengkonversikan skala 

ordinal ke skala interval melalui metode interval berurutan (Method Of 

Succesive Interval). Persamaan umum regresi linier berganda dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Y = α + 𝛃𝟏 𝑿𝟏 + 𝛃𝟐 𝑿𝟐 + 𝛃𝟑 𝑿𝟑 + e 

Keterangan: 

Y  = Kualitas Audit 

α  = Konstanta 

𝛃𝟏 𝛃𝟐 𝛃𝟑  = Koefisien Regresi 

𝑿𝟏  = Variabel Independensi Auditor 

𝑿𝟐  = Variabel Pengalaman Auditor 

𝑿𝟑  = Variabel Due Proffesional Care 

e  = Variabel Pengganggu (Error) 

Pengujian hipotesis dengan teknik analisis linear berganda dengan uji 

koefisien determinasi dengan hasil yang menjelaskan seberapa besar pengaruh 
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variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian lain yang dilakukan 

untuk menguji pengaruh variabel independensi, pengalaman seorang auditor 

terhadap kualitas audit adalah dengan melakukan uji simultan dan uji parsial 

yang dapat menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian. 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur tingkat 

ketepatan dari regresi linear berganda dan seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penelitian dilakukan dengan 

melihat nilai Adjusted R Square karena variabel bebas yang digunakan lebih 

dari satu. Tujuan pengukuran Adjusted R Square adalah untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan variabel independne dapat menjelaskan variabel 

dependen. Nilai yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

Sebaliknya bila nilai yang ditunjukkan besar maka variabel independen 

mampu memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan menggunakan kriteria jika probability value (p value) < 

0,05, maka Hipotesis diterima dan jika  probability value (p value) > 0,05, 

maka Hipotesis ditolak. 
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Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

dan nilai  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dihitung berdasarkan rumus (n-k-1) untuk mencari dfl2 

(derajat kebebasan penyebut) dalam  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan ketentuan jika nilai  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > nilai  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka hipotesis dapat diterima. Hal tersebut 

membuktikan bahwa secara statistik semua variabel independen (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) 

berpengaruh terhadap variable dependen (Y). Jika nilai  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < nilai 

 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka hipotesis ditolak. Artinya bahwa secara statistik semua 

variabel independen (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) tidak berpengaruh terhadap variable 

dependen (Y). 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan kriteria bahwa jika p value < 0,05, maka Hipotesis diterima 

dan jika p value > 0,05 maka Hipotesis ditolak. 

Uji t dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan 

nilai  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dihitung berdasarkan rumus (n-k-1) untuk mencari df (derajat 

kebebasan) dalam  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan ketentuan jika nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > nilai  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

maka hipotesis dapat diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa secara 

statistik masing-masing variabel independen (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) berpengaruh 

terhadap variable dependen (Y). Jika nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < nilai  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 

hipotesis ditolak. Artinya bahwa secara statistik masing-masing variabel 

independen (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) tidak berpengaruh terhadap variable dependen (Y). 
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