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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Dimana peneliti ingin 

membuktikan secara empiris pengaruh atau hubungan antara pengalaman auditor, 

tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas dengan audit judgment. 

B. Definisi Operasional dan Pegukuran Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen penelitian adalah audit judgment. Hogart  (1992,  

dalam  Andita, 2012)  mengartikan bahwa audit judgment sebagai  proses 

kognitif  yang  merupakan  perilaku  pemilihan keputusan. Sedangkan 

menurut Jamilah dkk. (2007) audit judgment  adalah  kebijakan  auditor  

dalam menentukan  pendapat  mengenai  hasil  auditnya yang  mengacu  

pada  pembentukan  suatu  gagasan, pendapat  atau  perkiraan  tentang  

suatu  objek, peristiwa,  status,  atau  jenis  peristiwa  lainnya. Audit 

Judgment diukur menggunakan instrumen yang dipakai Praditaningrum 

(2012) yang terdiri dari pertanyaan mengenai penentuan materialitas dan 

upaya perekayasaan transaksi. Audit Judgment diukur dengan skala  likert  

empat point, yaitu: (1)  Rendah Sekali, (2) Rendah , (3) Tinggi, dan (4) 

Tinggi Sekali. 

2. Variabel Independen 

a. Pengalaman Auditor (X1) 

Pengalaman audit adalah banyaknya penugasan yang dilakukan dan 

lamanya seseorang bekerja sebagai auditor (Narsiyah dan Malahayati, 
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2007). Pengalaman auditor diukur rnenggunakan penyataan yang di adopsi 

dari Praditaningrum (2012). Indikator yang digunakan terhadap 

pengalaman audit adalah banyaknya penugasan yang didapat dan  lamanya 

seseorang bekerja sebagai auditor. Pengalaman auditor diukur  dengan  

skala likert empat point yaitu:  (1)  Sangat  Tidak Setuju, (2) Tidak  Setuju, 

(3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju. 

b. Tekanan Ketaatan (X2) 

Tekanan ketaatan adalah tekanan yang diterima oleh auditor dalam  

menghadapi  atasan  dan  klien untuk  melakukan  tindakan menyimpang  

dari  standar  etika (Jamilah dkk., 2007). Tekanan ketaatan diukur 

menggunakan pernyataan yang diadopsi dari Jamilah dkk. (2007) dengan 

indikator tekanan dari atasan dan tekanan dari entitas yang diperiksa. 

Apakah auditor akan menyetujui keinginan klien untuk melanggar standar 

audit, apakah auditor akan menyanggupi keinginan klien bila yang 

melakukan permintaan tersebut adalah atasannya. Tekanan ketaatan diukur  

dengan skala likert empat point  yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak  

Setuju, (3) Setuju, dan (4) Sangat Setuju. 

c. Kompleksitas Tugas (X3) 

Kompleksitas Tugas adalah banyak dan beragamnya suatu tugas yang 

menjadikan tugas tersebut menjadi sulit dan membingungkan yang disertai 

dengan keterbatasan kemampuan atau keahlian dalam menyelesaikan tugas 

(Yustrianthe, 2012). Kompleksitas Tugas diukur menggunakan instrument 

yang digunakan oleh Jamilah dkk. (2007) dengan indikator kerumitan 
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tugas yang dihadapi, minimnya pengetahuan auditor terhadap tugas yang 

diberikan dan kejelasan tugas. Kompleksitas tugas diukur dengan skala  

likert empat point yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) 

Setuju, dan (4) Sangat Setuju. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang berada di Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Malang. Teknik penentuan sample penelitian ini ada purposive 

sampling. Kriteria auditor yang dijadikan sampel adalah auditor yang telah 

menjalani profesinya selama satu tahun dan sudah pernah melakukan audit. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal dari 

sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh 

melalui kuesioner yang diberikan langsung dari auditor yang bekerja di KAP 

malang. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 maret 2016, 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di malang berjumlah tujuh kantor, yaitu; 1) KAP 

Subagyo & Luthfi, 2) KAP Drs Nasikin, 3) KAP Made Sudarma, Thomas & 

Dewi, 4) KAP Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah, 5) KAP Drs. Suprihadi 

& Rekan, 6) KAP Thoufan dan Rosyid, dan 7) KAP Drs. Benny, Tony, Frans & 

Daniel. 

Data ini berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian Jamilah dkk. (2007) 

dan Praditaningrum (2012), akan tetapi ada beberapa poin pernyataan yang 

dirubah peneliti karena tidak linier dengan indikator. Jamilah dan Praditaningrum 
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menggunakan kuesioner dengan pertanyaan gabungan, yaitu menggabungkan 

pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Sedangkan peneliti hanya 

menggunakan petanyaan positif, sehingga ada beberapa pertanyaan yang 

dimodifikasi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui  penelitian  lapangan  (field 

research).  Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner  

dengan cara menyampaikan langsung kepada  responden, yaitu auditor di Malang. 

Kuesioner tersebut berisikan  pertanyaan  untuk mendapatkan  informasi  tentang 

tekanan ketaatan, pengalaman, kopleksitas tugas, serta audit judgment. 

Pengukuran variabel menggunakan skala likert dari 1 sampai dengan 4.  

Menurut Jamieson (2004), skala likert digolongkan ke dalam skala ordinal. 

Jamieson (2004) menyatakan bahwa kategori respon pada likert mempunyai 

tingkatan tetapi jarak diantara kategori tidak dianggap sama, sehingga skala likert 

adalah kelas skala ordinal. Sehubungan dengan tingkat pengukuran untuk variabel 

independen dan variabel dependen berskala ordinal, maka variabel tersebut harus 

ditansformasikan untuk menaikan tingkat pengukuran dari skala ordinal ke skala 

interval. Teknik yang digunakan untuk menaikan data tersebut adalah MSI 

(Method of Succesive Interval) atau disebut metode interval berurutan. 

F. Teknik Analisis Data 

Kegiatan pengolahan data dengan melakukan tabulasi terhadap kuesioner 

dengan memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban pada masing-masing 

pertanyaan untuk masing-masing variabel. Analisis data menggunakan regresi 
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berganda (mulltiple regression) untuk menguji pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan pengecekan dengan 

melakukan  plot data untuk melihat adanya  data linear atau tidak linear.  

1.  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan menyajikan informasi 

mengenai data yang dimiliki. Statistik deskriptif hanya digunakan untuk 

menyajikan dan menganalisis atau menggambarkan data disertai perhitungan 

agar dapat diperjelas karakteristik data yang digunakan. 

2. Pengujian Kualitas Data 

Kualitas data yang di hasilkan dari penggunaan instrumen penelitian 

dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. Uji tersebut masing-

masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari 

penggunaan instrumen. 

a. Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Indikator untuk uji realibilitas 

adalah Cronbach Alpha, apabila nilai Cronbach Alpha > 0.6 menunjukkan 

instrumen yang digunakan reliabel (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas 

kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan responden dalam menjawab 

semua item pertanyaan penelitian. 
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b. 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 

tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate 

antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil 

analisis korelasi bilvariatedengan melihat output Pearson Correlation 

(Ghozali, 2013). Apabila nilai r hitung > r tabel maka instrumen yang 

digunakan dinyatakan valid. 

3.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi 

yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013). Untuk menguji 

normalitas dalam penelitian ini digunakan uji analisis statistik skewness-

kurtosis dan grafik histogram. Dimana Z hitung < Z tabel, maka distribusi 

dianggap normal. Nilai Z tabel pada signifikan 0.05 adalah 1.96 

4. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum merlakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu 

melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik 

yaitu, bebas multikolinearitas, heterokedastisitas dan normalitas. 

a. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesame variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013). 

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi 

salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) dan menunjukkan adanya 

kolinearitas yang tinggi. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0.10 atau 

sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel 

dalam model regresi (Ghozali, 2013). 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang laintetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
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Model regresi yang lebih baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005) 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

cara melihatgrafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) 

dengan residualnya. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-

studentize.Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

5. Analisis Regresi Linear Berganda 

Persamaan regresi yang diperoleh dalam suatu proses perhitungan tidak 

selalu baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Untuk mengetahui 

apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi 

nilai variabel dependen atau tidak, dapat dilakukan dengan uji koefisien 

determinasi (R
2
), uji pengaruh simultan (uji statistik F), dan uji parsial (uji 

statistik t). 

Secara matematis untuk menjawab hipotesis yang ada dapat ditunjukkan 

dengan persamaan di bawah ini: 
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Keterangan :  

Y   : Audit Judgment 

a   : Nilai intersep (konstan) 

b1…b5  : Koefisien arah regresi 

X1   : Pengalaman Auditor 

X2   : Tekanan Ketaatan 

X3   : Kompleksitas Tugas 

e   : error 

 

 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen yaitu pengalaman auditor, tekanan ketaatan, dan 

kompleksitas tugas dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu audit judgment. 

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Semakin nilai koefisien 

mendekati 1 maka semakin baik hasil regresi tersebut. 

b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau 

lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel tersebut. Uji hipotesis 

bertujuan untuk menguji apakah data dari sampel yang ada sudah cukup untuk 

menggambarkan populasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini diukur dengan nilai 

statistik F dan nilai statistik t. 

1) Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengalaman 

auditor, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas dapat mempengaruhi variabel 

dependen yaitu audit judgment. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka 
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terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

2) Uji t  

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan melihat nilai t pada tabel koefisien yang dihitung 

dengan bantuan SPSS. Nilai signifikan yang digunakan adalah 5%. Apabila nilai 

signifikan t < 0,05 maka hipotesis diterima dan apabila nilai signifikan t > 0,05 

maka hipotesis ditolak. 


