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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Lokasi yang digunanakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang berada di kota malang. 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yang ditujukan pada perilaku 

(behavior) para auditor dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, 

khusunya perkembangan sistem informasi berbasis komputer. Jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan peneletian kuantitatif adalah 

mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori atau hepotesis 

yang berkaitan dengan fenomena profesi auditor. 

C.   Jenis dan Sumber Data 

1.  Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang diperoleh melalui survei secara langsung kepada responden, dengan cara 

menyebarkan angket tertutup kepada para auditor junior yang bekerja di KAP 

yang berada di Malang. 
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2.  Sumber Data 

Sumber data merupan asal mula data tersebut diperoleh yang nantinya data 

tersebut akan diolah menjadi output yang dianggap dapat menunjang hasil 

penelitian ini. Jadi sumber data dalam peneltian ini adalah kuesioner yang 

diberikan kepada auditor yang bekerja di KAP yang ada di Malang. 

D.   Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah kelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan investigasi (Sekaran, 2000;366). 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor senior dan auditor junior yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) se-Malang. 

2. Sampel 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria dalam pemilihan sampel 

sebagai berikut: 

a. Kantor Akuntan Publik Malang 

b. Auditor bekerja di KAP Malang 

c. Auditor bekerja menggunakan TABK 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para auditor yang 

bekerja di KAP Malang dengan menggunakan TABK. KAP Malang berjumlah 10 
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KAP yang tersebar diseluruh Malang. Jumlah Auditor yang menggunakan TABK 

sebanyak 44 orang. 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran 

1. Definisi Operasional  

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian untuk 

mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan 

konsep-konsep penelitian menjadi variabel penelitian serta cara pengukurannya. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah computer anxiety sebagai 

variabel independen sedangkan keahlian dan kinerja auditor dalam menggunakan 

TABK sebagai variabel dependen. Adapun definisi operasional adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Independen 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 

2007:59). Sekaran (2011:117) menjelaskan jika terdapat variabel bebas, 

variabel terikat juga hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel 

bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. 

Dengan kata lain, varians variabel terikat ditentukan oleh variabel bebas. 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu computer anxiety. 

Computer anxiety merupakan suatu kegelisahan yang mendalam 

atau ketakutan berlebih terhadap teknologi komputer, dimana komputer 



23 
 

 
 

merupakan salah satu teknologi yang berkembang dalam kehidupan 

manusia. 

2. Variabel Dependen  

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:59). 

Sekaran (2011:116) menjelaskan variabel terikat menjadi perhatian utama 

dalam penelitian. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel 

terikat, menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Dengan kata 

lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang 

berlaku dalam investigasi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

keahlian dan kinerja auditor dalam menggunakan TABK. 

Keahlian auditor dalam menggunakan TABK merupakan suatu 

perkiraan atas suatu kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan sukses, seseorang yang menganggap dirinya mampu untuk 

melaksanakan tugas dan cenderung akan sukses. Dalam penelitian ini 

keahlian yang dimaksud adalah keahlian auditor dalam menerima 

perkembangan teknologi baru dibidang audit yaitu TABK. 

Kinerja auditor dalam menggunakan TABK merupakan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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2.  Pengukuran variabel 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel independen  

Computer anxiety diukur dengan menggunakan instrumen CARS 

(Computer Anxiety Scale), yang dikembangkan oleh Heinssen et al (1987) 

dengan sembilan belas butir pertanyaan. CARS mencakup dua sub skala, 

yaitu mencakup informasi tentang perasaan seseorang responden berkaitan 

dengan kemampuan dan anxiety nya dengan komputer. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keahlian dan 

kinerja. Keahlian yang dimaksud adalah keahlian auditor dalam 

menggunakan  teknologi baru dalam dunia audit yaitu TABK. Keahlian 

dapat diukur dengan menggunakan Instrumen Computer Self Efficacy 

Scale (CSE) dengan modifikasi yang dikembangkan oleh Murphy (1989). 

Dalam keahlian ini mempunyai indikator-indikator yang mencakup 

kemampuan menggunakan aplikasi-aplikasi audit dan mampu 

menganalisis hasil audit tersebut. 

Instrumen pertanyaan yang terdiri dari skala 1 sampai 5,. 

Responden diminta untuk memilih jawaban dari pertanyaan yang berbentuk 

skala interval dimana untuk memilih jawaban dan pertanyaan yang berbentuk 

skala interval dimana untuk pertanyaan keahlian skala 1 meunjukkan 

responden dengan keahlian rendah dan skala 5 dengan keahlian tinggi. 
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Sedangkan pertanyaan konfirmasi skala 1 menunjukan responden dengan 

keahlian tinggi dan skala 5 dengan keahlian rendah. Pertanyaan keahlian 

auditor dalam menggunakan TABK dapat dilihat pada lampiran kuesioner 

keahlian nomer 1,2,3,dan 4. Pertanyaan konfirmasi keahlian auditor dalam 

menggunakan TABK dapat dilihat pada lampiran kuesioner keahlian nomer 

5. 

Variabel dependen kedua dalam penelitian ini adalah kinerja auditor dalam 

menggunakan TABK. Kinerja auditor yaitu yang berkaitan dengan 

pencapaian serangkaian tugas individu auditor dengan dukungan Teknik 

Audit Berbantuan Komputer. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel kinerja auditor dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan 

yang mengukur kinerja auditor terdiri dari efektifitas, kretifitas, produktifitas, 

kualitas kerja dan target kerja auditor dari pengaruh yang dirasakan dalam 

pemanfaatan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Pertanyaan 

F.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

metode kuesioner. Metode pengumpulan data yang pertama dan utama dalah 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Bagian pertama 

dalam kuesioner ini memuat pertanyaan computer anxiety yang diukur 

menggunakan Computer Anxiety Scale (CARS)., yang dikembangkan oleh 

Heinssen et al (1987). Bagian kedua dalam kuesioner tersebut adalah keahlian 

yang diukur dengan menggunakan CSE (Computer Self Efficacy) yang 
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dikembangkan oleh Murphy et al (1989). Bagian ketiga dalam kuesioner tersebut 

adalah kinerja yang diukur dengan beberapa pertanyaan yang mengukur kinerja 

auditor yang diadopsi dari penelitian Pratiwi (2007) dengan sedikit perubahan. 

Bagian terakhir dalam kuesioner tersebut adalah pertanyaan tentang responden, 

yaitu jenis kelamin, usia responden, jenjang pendidikan, bidang kerja yang 

ditangani, lama bekerja, dan pertanyaan tentang penggunaan komputer saat 

bekerja. 

Selain menggunakan Penelitian kepustakaan adalah dengan membaca dan 

mempelajari buku-buku, jurnal dan sumber tetelusis lainnya yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 

G.  Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data menggunakan statistik deskriptif dan metode analisis 

regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS (Statistical program for 

Social Science). Metode SPSS merupakan suatu program statistik yang mampu 

memproses data statistik secara tepat, menajadi berbagai output yang dikehendaki 

para pengambil keputusan. 

2. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk 

mengungkapkan sesuatu menjadi obyek pengukuran, yang dilakukan dengan 

instrumen yang diajukan. Validitas ditunjukkan dengan koefisien korelasi antara 

skor masing-masing pertanyaan dengan skor total. Koefisien korelasi yang tinggi 
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menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan mempunyai validitas. Koefisien 

korelasi yang relatif tinggi menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan 

mempunyai validitas. Koefisien validitas setiap item pertanyaan ditentukan 

dengan menghitung korelasi antara skor unsur pertanyaan dengan skor total. 

Pengujian validitas menggunakan SPSS untuk mengukur validitas awal.  

Uji validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen 

terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur 

konstruk yang sama yang memiliki korelasi tinggi (Jogiyanto, 2009:60). Rule of 

thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah average variance 

extracted (AVE) dan communality rule of thumbs lebih dari 0,5. Apabila 

parameter tersebut terpenuhi maka dapat memenuhi persyaratan validitas 

konvergen.  

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. 

Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua 

konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang tidak 

berkorelasi. Uji validitas diskriminan dinilai dengan membandingkan akar AVE 

untuk setiap konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model memiliki 

validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar 

daripada korelasi dengan variabel laten.  

3. Uji Reliabilitas 



28 
 

 
 

Uji reliabilitas dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, bila 

dilakukan pengukuran terhadap gejala yang sama. Reliabilitas menunjukkan 

akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran 

(Jogiyanto, 2009:61).  

Hasil uji reliabilitas ini ditunjukkan oleh suatu nilai yang menunjukkan 

seberapa jauh alat ukur yang dapat diandalkan. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan menggunakan statistic croanbach’s alpha dan 

composite reliability. Croanbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas 

suatu konstruk sedangkan composite reliability mengukur nilai sesungguhnya 

reliabilitas suatu konstruk. Namun, composite reliability dinilai lebih baik dalam 

mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Menurut Hair et al (2006) 

dalam Jogiyanto (2009:62) rule of thumb nilai alpha atau composite reliability 

harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. 

4. Uji Godness Of Fitt (GOF) 

Uji goodness of fit (R2). Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi 

perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai 

R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. 

Ghozali (2012:85) adaptasi dari Hair et al 2011 mengkategorikan nilai R2untuk 

model kuat sebesar 0,75, untuk model moderate sebesar 0,50 dan untuk model 

lemah sebesar 0,25. Sebagai contoh, jika nilai R2 sebesar 0,75 artinya variasi 

perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 
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adalah sebesar 75 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model yang diajukan. Namun, R2 bukanlah parameter absolut dalam mengukur 

ketepatan model prediksi karena dasar hubungan teoritikal adalah parameter yang 

paling utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas tersebut. Untuk mencari 

nilai R2total maka digunakan rumus: 

R2total = {1-(1 – R1
2)(1-R1

2) ....... (1-Rn2) 

5. Uji Hipotesis 

Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan 

reliabilitas model. Inner model merupakan model strukutral untuk memprediksi 

hubungan kausalitas antar variabel laten (Jogiyanto, 2009:57). 

Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi 

dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan 

oleh nilai T-statistic, harus diatas 1,96 untuk hipotesis dua ekor (two tailed) dan 

diatas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one tailed) untuk pengujian hipotesis pada 

alpha 5 persen dan power 80 persen (Hair et al (2006) dalam Jogiyanto (2009:63).  

 

 

 

 

 

 

 


