
25 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah auditor pada 10 KAP di Kota Malang 

yang terdaftar di Directory Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Alasan 

pemilihan objek karena Kota Malang termasuk kota besar yang memiliki banyak 

KAP yang menuntut eksistensi auditor independen dalam melakukan pemeriksaan 

terhadap laporan keuangan dalam memberikan pendapat atas dasar hasil 

pemeriksaan dalam penentuan kualitas audit. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yaitu jenis penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan 

variabel lainnya (Ulum, dan Juanda, 2016). Pada penelitian ini yaitu menganalisis 

hubungan variabel independensi, pengalaman kerja, due professional care dan 

akuntabilitas terhadap kualitas audit.  

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah auditor yang bekerja pada 10 KAP di Kota Malang yang terdaftar di 

Directory IAPI.  
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Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang 

dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Sampel penelitian 

diambil dengan menggunakan simple random sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan 

sampel (Ulum dan Juanda, 2016). Berdasarkan teknik tersebut maka kriteria 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden tidak 

dibatasi oleh jabatan auditor pada KAP (partner, manajer, senior, dan junior 

auditor) sehingga semua auditor yang bekerja di KAP dapat diikutsertakan 

sebagai responden. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Pada penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah independensi, 

pengalaman kerja, due professional care, akuntabilitas dan kualitas audit. Definisi 

operasionalnya sebagai berikut: 

1. Independensi (X1) adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi. 

Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan 

publik berkewajiban untuk jujur kepada pihak-pihak yang meletakkan 

kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Christiawan, 2002). Variabel 

independensi diukur dengan menggunakan indikator: (1) lama hubungan 

dengan klien; (2) tekanan dari klien; (3) telaah dari rekan audior (peer 

review); dan (4) jasa non-audit yang diberikan oleh KAP. 

2. Pengalaman Kerja (X2) yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, 
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maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Variabel pengalaman 

diproksikan dengan: (1) lamanya kerja menjadi auditor; dan (2) banyaknya 

penugasan yang telah ditangani auditor. 

3. Due professional care (X3) artinya kemahiran profesional yang cermat dan 

seksama dengan berlandaskan sikap skeptis yang mempertanyakan dan 

melakukan evaluasi secara kritis bukti audit sehingga keyakinan memadai 

diperoleh bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Due 

professional care diukur dengan dua indikator yaitu (1) sikap skeptis; dan 

(2) keyakinan yang memadai. 

4. Akuntabilitas (X4) memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan untuk 

dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertangungjawaban. 

Akuntabilitas diukur menggunakan indikator diantaranya: (1) motivasi; (2) 

pengabdian pada profesi; dan (3) kewajiban sosial. 

5. Kualitas audit (Y) adalah sikap auditor dalam menjalankan tugasnya yang 

tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan 

standar yang berlaku. Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator 

diantaranya: (1) melaporkan semua kesalahan klien; (2) pemahaman 

terhadap SIA klien; (3) komitmen dalam menyelesaikan audit; (4) 

berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit; (5) tidak percaya 

begitu saja pada pernyataan klien; dan (6) sikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. 

Sumber data pada penelitian ini yakni data primer berupa hasil kuesioner 

dari para responden penelitian yang diberikan langsung ke 10 KAP di Kota 

Malang. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei melalui penyebaran kuesioner. Metode ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner kepada responden pada 10 KAP di Kota Malang. Kuesioner 

diberikan secara langsung kepada responden untuk ditanggapi sesuai dengan 

kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan dan disertai surat 

permohonan izin kepada pimpinan kantor akuntan publik, kemudian peneliti akan 

mengambil kuesioner yang telah diisi oleh responden pada KAP yang 

bersangkutan.  

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam 

penelitian ini mengadopsi dari kuesioner yang pernah digunakan oleh peneliti 

lain. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen 

yang digunakan oleh Elfarini (2011). Independensi diukur dengan instrumen yang 

pernah digunakan oleh Indah (2010). Pengalaman kerja, dan due professional care 
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diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Riezkia (2016). Akuntabilitas 

diukur dengan menggunakan instrumen yang digunakan oleh Mardisar, et al. 

(2007). Kuesioner terdiri dari daftar pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

independensi auditor, pengalaman kerja, due professional care, akuntabilitas, dan 

kualitas audit. Pertanyaan kuesioner dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama 

terdiri dari 8 pertanyaan terkait dengan independensi. Bagian kedua berisi 3 

pertanyaan tentang pengalaman kerja. Bagian ketiga berisi 2 pertanyaan tentang 

due professional care. Bagian keempat berisi 7 pertanyaan terkait akuntabilitas. 

Bagian kelima mengenai kualitas audit, berisi 5 pertanyaan.  

Dalam pengukurannya, responden diminta jawabannya mengenai suatu 

pertanyaan dengan skala likert. 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

Skor untuk setiap jawaban dari intensitas paling rendah sampai paling tinggi, 

yaitu: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul di dalam tahap pengumpulan data, kemudian 

perlu diolah kembali. Pengolahan data tersebut memiliki tujuan agar data lebih 

sederhana sehingga semua data yang telah terkumpul dapat tersusun dengan baik. 
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Apabila proses pengolahan data telah selesai, maka proses selanjutnya adalah 

analisis data. Tujuan analisis data adalah agar semua data yang telah terkumpul 

lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya 

menggunakan SPSS 21. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. 

1. Penyuntingan  

Penyuntingan merupakan kegiatan untuk memeriksa seluruh daftar 

pertanyaan kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden pada Kantor 

Akuntan Publik di Kota Malang.  

 

2. Pengkodean 

Pengkodean adalah kegiatan setelah dilakukannya penyuntingan data, 

pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan cara memberikan simbol atau 

tanda berupa angka terhadap jawaban responden terhadap pertanyaan pada 

kuesioner. Angka yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan skala likert 

yaitu apabila responden menjawab pertanyaan dengan mencentang pada pilihan 

Sangat Setuju (SS) maka diberi nilai 5, Setuju (S) diberi angka 4, Netral (N) diberi 

angka 3, Tidak Setuju (TS) diberi angka 2, dan apabila menjawab Sangat Tidak 

Setuju (STS) diberi angka 1. 
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3. Tabulasi Data 

Tabulasi data merupakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari 

hasil pengkodean dengan menggunakan SPSS 21, kemudian akan disajikan dalam 

bentuk tabel. 

 

4. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

bisa dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 

2013). Pada penelitian ini analisis deskriptif dilakukan melalui nilai rata-rata 

(mean). 

Statistik deskriptif menjelaskan data demografi yang terdapat di dalam 

kuesioner dan hal tersebut menggambarkan data internal auditor yang sebenarnya. 

 

5. Uji Kualitas Data 

5.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.  

Uji validitas yang digunakan adalah dengan menggunakan korelasi 

bivariate. Dengan menggunakan korelasi bivariate maka akan terlihat korelasi dari 

masing-masing indikator terhadap total variabel. Data akan dinyatakan valid jika 



32 
 

 
 

hasil dari korelasi tersebut adalah signifikan. Data yang signifikan ditandai 

dengan tanda bintang yang terdapat pada angka Pearson Correlation tiap 

indikator. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r 

tabel. Apabila r hitung > r tabel maka dinyatakan valid (Ghozali, 2013). Nilai r 

tabel diperoleh dengan rumus: derajat bebas (df) = n-2. 

 

5.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 

statistik Cronbach Alpha yang merupakan salah satu alat ukur pada SPSS untuk 

mengukur reliabilitas. Aturan umum yang digunakan cronbach alpha > 0,60 maka 

instrumen penelitian sudah menunjukkan handal atau reliabel (Ghozali, 2013). 

 

6. Uji Asumsi Klasik 

6.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang disajikan telah 

memiliki distribusi normal. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan skewness dan kurtosis. Untuk memperoleh nilai z-

values nilai pada kolom statistic dibagi dengan nilai pada kolom Std. Error. Data 

dikatakan terdistribusi normal bila -1,96 < skewness & kurtosis z-values < +1,96 

pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013). 
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6.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (varians dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap) atau tidak heteroskedastisitas (varians 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda). Untuk melihat ada 

tidaknya heteroskedastisitas, maka digunakan uji glejser, jika probabilitas 

signifikansi masing-masing variabel > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

 

6.3. Uji Multikolonieritas 

Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Variabel 

independen itu nantinya akan mempengaruhi variabel dependen. Uji 

multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013) 

Dalam uji multikolinieritas ini akan menggunakan nilai tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah jika nilai 

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >10 (Ghozali, 2013). 
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7. Uji Hipotesis 

7.1. Uji Regresi Linier Berganda 

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah 

regresi linier berganda. Uji regresi ini digunakan bila jumlah variabel 

independennya minimal 2 (Sugiyono, 2007). Persamaan regresi adalah berikut: 

Y = α+ b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4 + e  

 

Keterangan: 

Y   = Kualitas Audit   

α   = Konstanta    

b1, b2, b3, b4  = Koefisien Regresi    

 X1   = Independensi   

X2   = Pengalaman Kerja 

X3   = Due Professional Care 

X4   = Akuntabilitas 

e   = error 

 

7.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi R2 yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen. Besarnya nilai R2 yang terdapat 

dalam analisis adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinansi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Maka, 

dalam penelitian ini akan dilihat pula nilai adjusted R2. Nilai adjusted R2 

menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan dengan variabel 

independen sebesar nilai adjusted R2 nya (Ghozali, 2013). 


