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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur, 

Jalan Raya Juanda, Sawotratap, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain (Ulum dan 

Juanda, 2016).

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor Inspektorat Provinsi Jawa 

Timur berjumlah 50 orang. Adapun metode pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode 

penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Ulum dan 

Juanda, 2016). Kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- Auditor yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam pengauditan.

- Auditor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengauditan.

- Auditor yang memiliki jenjang pendidikan minimal S1.
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kualitas 

audit. Sedangkan variabel independen yang digunakan terdiri dari kompetensi 

auditor, independensi auditor, dan motivasi. Definisi operasional dan pengukuran 

untuk variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor akan menemukan dan 

melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan 

berpedoman pada standar akuntansi dan standar auditing yang telah 

ditetapkan. Kualitas audit diukur dengan menggunakan enam item pernyataan 

yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap bagaimana kualitas 

proses audit, kualitas hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur kualitas audit ini diadopsi dari penelitian Efendy 

(2010) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN.  Responden diminta 

menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara tujuh 

jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. 

Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan 

menggunakan Skala Likert 7 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban 

yang berarti kualitas audit paling rendah, dan seterusnya poin 7 diberikan 

untuk jawaban yang berarti kualitas audit paling tinggi.
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2. Kompetensi Auditor

Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian, dan 

pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara 

objektif, cermat dan seksama. Kompetensi auditor diukur dengan 

menggunakan enam item pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi 

auditor terhadap bagaimana kompetensi yang dimilikinya terkait standar 

akuntansi dan audit yang berlaku, penguasaannya terhadap seluk beluk 

organisasi pemerintahan, serta program peningkatan keahlian. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur kompetensi ini diadopsi dari penelitian Efendy 

(2010) dengan beberapa modifikasi berdasarkan SPKN.  Responden diminta 

menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih di antara tujuh 

jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. 

Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan 

menggunakan Skala Likert 7 poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban 

yang berarti kompetensi paling rendah, dan seterusnya poin 7 diberikan untuk 

jawaban yang berarti kompetensi paling tinggi.

3. Independensi Auditor

Independensi dalam pengauditan merupakan penggunaan cara pandang 

yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian 

tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit. Independensi auditor diukur 

dengan menggunakan empat item pernyataan yang menggambarkan tingkat 

persepsi auditor terhadap bagaimana keleluasaan yang dimilikinya untuk 

melakukan audit, bebas baik dari gangguan pribadi maupun gangguan 
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ekstern. Instrumen yang digunakan untuk mengukur independensi ini 

diadopsi dari penelitian Efendy (2010) dengan beberapa modifikasi 

berdasarkan SPKN. Responden diminta menjawab tentang bagaimana 

persepsi mereka, memilih di antara tujuh jawaban mulai dari sangat setuju 

sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan 

tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 7 poin, di mana 

poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti independensi paling rendah, dan 

seterusnya poin 7 diberikan untuk jawaban yang berarti independensi paling 

tinggi.

4. Motivasi Auditor

Motivasi dalam pengauditan merupakan derajat seberapa besar dorongan 

yang dimiliki auditor untuk melaksanakan audit secara berkualitas. Motivasi 

auditor diukur dengan menggunakan empat item pernyataan yang 

menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap seberapa besar motivasi 

yang dimilikinya untuk menjalankan proses audit dengan baik, yaitu tingkat 

aspirasi yang ingin diwujudkan melalui audit yang berkualitas, ketangguhan, 

keuletan, dan konsistensi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

motivasi ini diadopsi dari penelitian Suwandi (2005) dan Efendy (2010) 

dengan beberapa modifikasi. Responden diminta menjawab tentang 

bagaimana persepsi mereka, memilih di antara tujuh jawaban mulai dari 

sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item 

pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 7 

poin, di mana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti motivasi paling 
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rendah, dan seterusnya poin 7 diberikan untuk jawaban yang berarti motivasi 

paling tinggi.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam peelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama. Data primer dalam penelitian ini berupa nilai atau skor yang didapat dari 

kuisioner yang telah dibagikan kepada responden, yakni auditor Inspektorat 

Provinsi Jawa Timur.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunaka angket, yaitu menyebar kuisioner yang akan diisi dan 

dijawab oleh responden yang bekerja di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Metode ini menyebarkan kuisioner yang telah tersusun secara sistematis, 

dimana sejumlah pernyataan tertulis dijawab oleh responden sesuai dengan 

kondisi nyata saat pengisian kuesioner dilakukan. Pernyataan dalam kuisioner 

berkaitan dengan data responden serta opini atau tanggapan responden mengenai 

kompetensi, independensi, dan motivasi, serta kualitas audit pada auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Penyebaran dan pengumpulan kuisioner dilakukan secara langsung oleh 

peneliti dengan datang ke kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang menjadi 

objek dalam penelitian ini. Masing-masing kuisioner akan disertai dengan surat 

permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan kepada responden.
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G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :

1. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation 

Modelling (SEM) dengan pendekatan Variance Based SEM atau yang lebih 

dikenal dengan Partial Least Squares (PLS). Partial Least Square (PLS) 

adalah metode penyelesaian Structural Equation Modelling (SEM) yang 

dalam hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat dibandingkan dengan 

teknik-teknik SEM lainnya (Ulum dan Juanda, 2016).

Penelitian ini menggunakan SEM-PLS karena beberapa alasan. Pertama, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel laten sehingga untuk 

mengukurnya harus menggunakan indikator. Kedua, SEM-PLS dapat bekerja 

secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks 

secara simultan (Sholihin dan Ratmono, 2013). Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka peneliti memilih menggunakan pendekatan SEM-PLS. 

Penelitian ini menggunakan bantuan software WarpPLS 3.0 dalam pengujian 

model SEM-PLS.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran data dengan kriteria nilai rata-

rata, standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum.
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3. Uji Kualitas Data

Kualitas  data  penelitian  ditentukan  oleh  kualitas  instrumen  yang 

digunakan  untuk mengumpulkan  data.  Instrumen  yang  valid  adalah  alat 

ukur  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  valid  dan  dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Suatu penelitian akan 

menghasilkan  kesimpulan  yang  bias  jika  datanya  kurang  reliabel  dan 

kurang  valid. Untuk itu diperlukan  uji  kualitas  data  agar data  yang  akan 

digunakan  valid  dan  reliabel. Ada dua  konsep  untuk  mengukur  kualitas  

data,  yaitu:  uji validitas dan uji reliabilitas.

4. Evaluasi Model Pengukuran atau Outter Model

a. Uji Validitas Konstruk

Uji validitas konstruk terdiri dari uji validitas konvergen dan uji 

validitas diskriminan. Uji validitas konvergen berhubungan dengan prinsip 

bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi 

tinggi. Dengan kata lain, apabila dua instrument yang berbeda mengukur 

konstruk yang sama, seharusnya kedua instrument tersebut memiliki 

korelasi yang tinggi (Hartono dan Abdillah, 2014:60).

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur - 

pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. 

Parameter uji validitas dalam model pengukuran PLS disajikan dalam 

tabel berikut ini:
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Tabel 3.1. Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS

Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs

Konvergen Nilai loading > 0,7 dan signifikansi 
≤ 0,05

Average Variance Extracted 
(AVE) > 0,5

Diskriminan > 0,7 dalam satu 
konstruk

Sumber: Hartono dan Abdillah (2014:61)

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabiltas digunakan untuk menunjukkan akurasi, konsistensi, 

dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Uji reliabiltas 

dalam PLS dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu Cronbach’s Alpha 

dan Composite Reliability. Menggunakan metode cronbach’s alpha, suatu 

konstruk dikatakan reliabel apabila nilainya >0,6. Apabila menggunakan 

composite reliability, suatu konstruk dikatakan reliabel apabila nilainya 

>0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hartono dan Abdillah, 

2014:61-62).

5. Evaluasi Model Struktural atau Inner Model

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 

untuk konstruk endogen, Q squared untuk penilaian validitas prediktif, dan 

nilai koefisien path atau t-values setiap path untuk uji signifikansi antar 

konstruk dalam model struktural. Hartono dan Abdillah (2014:63) 

menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai R2  berarti semakin baik model 

prediksi dari model penelitian yang diajukan. Selanjutnya, nilai Q squared 

yang lebih besar dari nol menunjukkan validitas prediktif yang baik (Sholihin 

dan Ratmono, 2013:73).
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6. Analisis Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menggunakan model 

pengujian hubungan langsung antara variabel eksogen (kompetensi, 

independensi, dan motivasi) dan variabel endogen (kualitas audit). Untuk 

persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

η = β1 ε1 + β2 ε2 + β3 ε3 + ς 

Keterangan:

η : Variabel laten endogen kualitas audit 

ε1 : Variabel laten eksogen kompetensi 

ε2 : Variabel laten eksogen independensi

ε3 : Variabel laten eksogen motivasi

β1 : Koefisien pengaruh variabel eksogen kompetensi

                 terhadap variabel endogen kualitas audit. 

β2 : Koefisien pengaruh variabel eksogen independensi 

                 terhadap variabel endogen kualitas audit. 

β3 : Koefisien pegaruh variabel eksogen motivasi terhadap

                 variabel endogen kualitas audit  

ς : error pengukuran

Hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketiga dapat diterima 

apabila memiliki hubungan dan arah hubungan yang sesuai. Adapun 

kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi atau p value ≤ 5%. Hipotesis dalam 

penelitian ini merupakan hipotesis berarah (one-tailed), 
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sehingga nilai signifikansi yang dihasilkan harus dibagi dua 

karena nilai signifikansi sesuai hasil WarpPLS merupakan 

hasil untuk pengujian hipotesis tidak berarah (two-tailed).

2. Melihat arah koefisien beta (β), yaitu positif atau negatif dan 

mencocokkan dengan hipotesis alternatif.


