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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksakan pada Kantor Akutan Publik (KAP) yang 

terdaftar  di Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi adalah karena adanya 

KAP di malang yang memiliki jam terbang yang tinggi dan juga terdapat 

KAP baru yang terdaftar. Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi objek 

penelitian di KAP yang terdaftar di Kota Malang karena pengumpulan data 

pada penelitian ini dapat dilakukan melalui kuisioner yang akan diisi 

langsung oleh responden.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif dimana 

penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan 

antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Penelitian ini 

bertujuan untuk mempelajari hubungan sebab akibat atas pengaruh gender, 

tekanan ketaatan dan pengalaman audit terhadap audit judgement. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan diambil oleh peneliti adalah auditor yang bekerja 

pada KAP terdaftar di Kota Malang. Menurut Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI), KAP yang terdaftar di wilayah Malang terdapat 13 KAP. 

Akan tetapi dalam peneltian ini hanya 8 KAP yang mau untuk dijadikan 

sampel penelitian. Berikut adalah daftar KAP terdaftar di Kota Malang yang 

bersedia di jadikan sampel penelitian : 
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3.1 Tabel daftar KAP wilayah Malang 

No Nama Kantor Akuntan Publik Jumlah Auditor 

1. KAP Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang ( 

Cab ) 

12 

2. KAP Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah 

( Cab ) 

10 

3. KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi ( pusat ) 18 

4. KAP Drs. Nasikin 6 

5. KAP Suprihadi & Rekan 20 

6. KAP Thoufan Nur, CPA 10 

7. KAP Dwikora Hari Prianto 6 

8. KAP Nugroho dan Rekan 8 

 Total Auditor 90 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan di teliti. Metode 

pengambilan sampel menggunakan Non Probability Sampling dimana dengan 

jenis sampling jenuh atau sensus. Menurut Kuncoro (2007:164), sampling 

jenuh ini mengambil semua populasi menjadi sample, dikarenakan 

terbatasnya populasi. Pengambilan sample dengan metode ini akan membantu 

penulis untuk melakukan perhitungan statistic guna menentukan hubungan 

kedua variable yang diteliti.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adlah data primer. 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara.  

E. Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik angket (kuesioner) yang berupa daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada responden. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan 
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unutk memperolah informasi dari responden.  Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap ayitu : 

a. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan pencarian informasi tentang Kantor 

Kuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Kota Malang dan selanjutnya 

akan diberikan izin penelitian dari pihak universitas, peneliti 

mengadakan penelitian di Kantor Akuntan Publik tersebut. 

b. Tahap persiapan 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan mempelajari literature yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

c. Tahap pelaksanaan penelitian 

Pada tahap ini penelitian dilakukan dengan datang secara langsung ke 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Kota Malang dan 

menyebarkan kuisioner pada para auditor untuk memperoleh data 

penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Alat pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

regeresi dummy untuk H1, H2 dan H3. 

F. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Definisi Operasional variabel adalah penentuan construct sehingga 

menjadi variabel yang dapat diamati dan diukur dengan menentukan hal yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2009). 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. 
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Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah 

audit judgment, sedangkan variabel  independen teridiri dari Gender (X1), 

Tekanan Ketaatan (X2), dan Pengalaman Auditor (X3). Definisi operasional 

dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Variabel  Independen ( Variabel Bebas ) 

1. Gender (X1)  

Kata gender dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai 

jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Sadhily, 1983:256). 

Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan 

perempuan dilihat dari peran dan status sosial di masyarakat.  

Variabel Gender diukur menggunakan Variabel dummy. 

Gender ini dinyatakan dengan angka: 1 (laki-laki) dan 0 

(perempuan). 

2. Tekanan ketaatan (X2)  

Tekanan Ketaatan adalah situasi dimana seseorang (auditor) 

berada di bawah pengaruh atau perintah dari orang yang 

mempunyai kekuasaan (atasan atau klien) yang mempengaruhi 

perilakunya. Variabel Tekanan Ketaatan diukur menggunakan 

skala Likert. Skala Likert merupakan metode yang mengukur 

sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan-nya 

terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro,dkk, 

2009:104). Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini 

dimodifikasi sehingga mempunyai rentang nilai 1 sampai dengan 
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4, dengan rincian 1 (Sangat Setuju/SS), 2 (Setuju/S), 3 (Tidak 

Setuju/TS) dan 4 (Sangat Tidak Setuju/STS). 

3. Pengalaman Audit (X3) 

Pengalaman Audit merupakan akumulasi dari semua 

akumulasi dari semua kegiatan yang dilakukan secara berulang 

ketika melakukan audit. Pengalaman audit dapat dilihat dari tiga 

indikator yaitu lamanya bekerja sebagai auditor, banyaknya tugas 

audit yang ditangani dan banyaknya jenis perusahaan yang pernah 

diaudit. Pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki 

seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dari banyaknya 

penugasan berbeda yang pernah dilakukan dan juga lamanya 

auditor menjalankan profesinya serta dapat menambah 

pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan (Maria,dkk, 

2014:04). Variabel Pengalaman Audit diukur menggunakan skala 

Likert modifikasi sehingga mempunyai rentang nilai 1 sampai 

dengan 4, dengan rincian 1 (Sangat Setuju/SS), 2 (Setuju/S), 3 

(Tidak Setuju/TS) dan 4 (Sangat Tidak Setuju/STS). 

b. Variabel Dependen ( Variabel Terikat ) 

1. Audit Judgement (Y) 

Audit Judgment yaitu pertimbangan pribadi seorang auditor 

dalam mengevaluasi informasi yang mempengaruhi 

dokumentasi bukti-bukti ketika melakukan pekerjaan audit serta 

pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan 
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suatu entitas. Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur 

variabel Audit Judgment dalam penelitian ini diadopsi dari 

penelitian Jamilah dkk, (2007) tentang Pengaruh Gender, 

Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas terhadap Audit 

Judgment. Variabel Audit Judgment diukur menggunakan skala 

Likert. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini 

dimodifikasi sehingga mempunyai rentang nilai 1 sampai 

dengan 4, dengan rincian 1 (Sangat Mungkin/SM), 2 

(Mungkin/M), 3 (Tidak Mungkin/TM) dan 4 (Sangat Tidak 

Mungkin/STM). 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :   

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kenyataan 

yang terjadi. Pengujian analisis deskriptif dilakukan dengan melihat 

statistik deskriptif atas data yang diperoleh dan dapat memberi 

gambaran data kriteria nilai rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum dan range yang bertujuan untuk menguji 

kebenaran deskripsi masing-masing variabel. 

2. Uji Kualitas Data 

Uji Kualitas Data merupakan pengujian terhadap instrumen penelitian 

yaitu data kuisioner untuk dapat diketahui kebenaran dan sah atau 
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tidaknya instrument yang digunakan dalam penelitian. Pengujian 

instrument yang dilakukan adalah: 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Validitas ialah suatu karakteristik dari ukuran terkait 

dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuisioner) untuk 

mengetahui apakah benar yang diinginkan peneliti untuk di ukur 

(Ghozali,2011).  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah butir-butir yang 

tersaji dalam kuisioner benar-benar mampu mengungkapkan 

informasi yang akan diteliti. Uji validitas dilakukan dengan model 

kolerasi product moment model Pearson (Ghozali, 2015) dimana uji 

ini akan mengkolerasikan skor indikator-indikator setiap variable 

dengan skor totalnya.  

Seperti dilakukan pengujian lebih lanjut, semua item pernyataan 

dalam kuesioner harus diuji keabsahannya untuk menentukan valid 

tidaknya suatu item. Uji validitas dilakukan untuk mengukur 

pernyataan yang dalam dalam kuesioner. Validitas suatu data 

tercapai jika pernyataan tersebut mampumengungkapkan apayang 

akan diungkapkan. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan 

masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-

masing variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik 

korelasi pearson. 
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Untuk mempercepat dan mempermudah penelitian ini pengujian 

validitas dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan 

software SPSS.  

b. Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variable suatu konstruk. Dalam 

pengujian ini dilakukan kepada butir pernyataan yang termasuk 

dalam kategori valid. Di dalam penelitian ini digunakan pengujian 

dengan one shot yaitu dilakukan dengan cara mencobakan 

instrument hanya sekali, lalu dianalisis dengan perhitungan 

realibilitas.  

Uji ini bertujuan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indicator dari variable, suatu kuisioner itu dikatakan 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

dari waktu ke waktu. Uji reabilitas dilakukan dengan hasil Cronbach 

Alpha (α), jika Cronbach alpha > 0,6 maka instrument penelitian dari 

konstruk tersebut dapat dikatan konsisten atau reliable (Ghozali, 

2016) . 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian yang dimaksudkan untuk 

menguji distribusi normal dari variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y). persamaan regresi akan dikatakan baik jika distribusi variabel 

bebas dan variabel terikat mendekati normal atau normal sama sekali. 



33 
 

 

 

a. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi data 

residual tersebut mempunyai distribusi normal atau tidak. (Hamzah, 

2017). Uji yang digunakan disini ialah One-Sample Kolmogorov-

Smirnov test. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikan 

lebih besar atau sama dengan 5%. sebaliknya, data dikatakan tidak 

berdistribusi normal jika signifikannya lebih kecil (Kurniawan, 

2014; Ghozali, 2015). 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang normal 

atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara 

statik.  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika 

variable-variable yang menjelaskan berkolerasi satu sama lain 

maka sangat sulit untuk memisahkan pengaruhnya masing-masing 

dan untuk mendapatkan penaksir yang baik bagi koefisien-

koefisien regresi.  

Metode yang digunakan dalam mendeteksi adanya 

multikolinearitas dalam menjalankan penelitian ini yaitu dengan 

melihat nilai tolerance dan lawannya inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variable independen menjadi 

variable dependen dan diregres terhadap variable independen 
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lainnya. Menurut Kurniawan (2014) semakin kecil nilai tolerance 

dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya 

multikolinearitas.  

c. Uji Heteroskadastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

Pengujian adanya heteroskadastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan uji glesjer, dimana uji tersebut 

dilakukan dengan membuat membuat model regresi yang 

melibatkan nilai absolut residu sebagai variable terikat terhadap 

semua variable bebas.  

Gejalanya akan ditunjukkan oleh koefisien regresi masing-

masing variable independen terhadap nilai absolut residunya, jika 

nila probabilitasnya > nilai alpha nya (0,05) maka dapat di pastikan 

model tidak mengandung unsur heteroskadastisitas. 
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4. Uji Hipotesis 

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi dummy 

dengan menggunakan media analisis berupa program Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows.  

Regresi dummy adalah regresi yang memiliki satu variabel 

dependen dan lebih dari satu variabel independen dengan penambahan 

variaabel dummy.  

Regresi dummy yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian 

dalam membuktikan hipotesis dijabarkan dibawah ini dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut: 

 

 

 

 Dimana : 

 Y : Variabel Dependen (audit judgement) 

 β : Konstanta 

 β 1, β 2, β 3 : Koefisien Regresi 

 X1 : Variabel Gender 

 X2 : Variabel Tekanan Ketaatan 

 X3 : Variabel Pengalaman Audit 

 e : Error 

 

a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabelterikat. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R2) yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2011). Nila.i yang 

 ẏ= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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mendekati 1 (satu) berarti variable variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel. 

b. Uji  Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh 

variabel bebas secara serentak/bersama-sama (Gender, Tekanan 

Ketaatan dan Pengalaman Audit) terhadap variabel terikat (Audit 

Judgement). Jika Fhitung > Ftable itu menunjukkan bahwa secara 

keseuluruhan variable independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variable dependen (Ghozali, 2016). 

c. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016) uji statistic t ini untuk menguji variable 

independen terhadap variable dependennya secara terpisah. Adapun 

kriteria pengujian dengan menggunakan uji t, yaitu :  

Ha : b1 = b2 = ….. = bk = 0 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ ….. ≠ bk ≠ 0 

 Jika sign t <0,05, maka Ha diterima yang berarti variable

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable

dependen

 jika sign t > 0,05, maka Ha diterima yang berarti variable

independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

variable dependen.


