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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) “Z” Nama KAP 

yang sebenarnya sengaja tidak disebutkan karena permintaan dari pihak KAP 

untuk menjaga privasi. Jika ada pembaca yang berminat untuk menelusuri 

penelitian serupa lebih lanjut, maka dapat menghubungi peneliti untuk meminta 

alamat lokasi penelitian ini. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini memilih jenis penelitian studi pada sebuah KAP dengan 

metode deskriptif karena peneliti ingin menganalisis, menjelaskan, serta 

menjabarkan permasalahan yang terjadi. Tujuan penelitian deskriptif sendiri 

adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek 

penelitian dan akan menggunakan pertanyaan how dalam menggali informasi 

yang dibutuhkan. Penelitan ini akan memberikan gambaran lengkap dalam bentuk 

verbal, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan 

informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian (Rachmat-bot, 2016). 
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C. Jenis Data 

1) Data primer berupa penjelasan lisan auditor mengenai keterjadian saat 

melaksanakan audit pilkada 2015, terkait pelaksanaan prosedur audit. 

2) Data sekunder berupa kertas kerja dan hasil audit saat melaksanakan audit 

dana kampanye pilkada serentak 2015. Kertas kerja audit terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan lapangan, perumusan opini, dan pelaporan.  

D. Sumber Data 

1) Ketua tim auditor audit dana kampanye di KAP “Z”  

2) Dokumen berupa kertas kerja dan hasil audit.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara  

Dilakukan untuk mengumpulkan data berupa penjelasan lisan mengenai 

keterjadian melakukan audit dana kampanye pilkada serentak  2015 terkait 

prosedur audit yang dijalankan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Peneliti akan mengajukan 

pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua informan agar 

menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan 

pengolahan karena jawaban yang berbeda. Wawancara dirancang sama seperti 

kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan 

lisan yang dilakukan oleh peneliti dan kemudian merekam jawaban informan. 
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2) Dokumentasi  

Dilakukan untuk mengumpulkan kertas kerja selama proses pengumpulan 

data dalam audit dana kampanye pilkada serentak 2015.   

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian deskriptif ini akan dianalisis dengan beberapa tahapan : 

1) Melakukan wawancara secara terstruktur dan mendalam dengan para auditor 

yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan detail mengenai keterjadian di 

lapangan saat melaksanakan audit dana kampanye. 

2) Mengidentifikasi perilaku-perilaku auditor yang dapat mereduksi kualitas 

hasil audit dengan membuat daftar pertanyaan dan peneliti mewawancara secara 

langsung kepada auditor yang bersangkutan. 

3) Mentabulasi perilaku-perilaku auditor yang dapat mereduksi kualitas hasil 

audit 

4) Review kertas kerja audit selama proses audit dilaksanakan. 

5) Menilai kesesuaian kertas kerja audit selama audit dilaksanakan dengan 

kriteria prosedur yang dibuat oleh  PKPU  tentang audit dana kampanye apakah 

auditor sudah menjalankan proses audit sesuai dengan prosedur yang diberikan 

atau belum. Penilaian ini tidak hanya pada pelaksanaan audit saja tetapi juga pada 

hasil audit. 

6) Menilai kesesuaian kertas kerja audit selama audit dilaksanakan dengan 

SPAP yang ditetapkan olek IAPI yang merupakan standar auditing.   
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7) Triangulasi teori. Triangulasi ini dilakukan untuk cek validitas analisis data. 

Triangulasi teori adalah penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan 

sebuah set data.  Teori yang beragam dapat digunakan untuk membantu 

memberikan pemahaman yang lebih baik saat memahami data. Jika beragam teori 

menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas ditegakkan. 

 


