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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif statistik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu 

melalui sebuah penelitian terdahulu. Penelitian ini menjelaskan mengenai 

sejarah dan perkembangan indikator pengukuran dari kualitas audit dengan 

metode meta analisis. Sedangkan untuk statistik dalam penelitian ini 

menggunakan metode modus, yang digunakan untuk pengambilan data 

terbanyak dalam perkembangan indikator pengukuran. 

B. Unit Analisis 

Penelitian kali ini akan menggunakan unit analisis berupa laporan-laporan 

atau jurnal penelitian terdahulu tentang Kualitas Audit. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk data yang sudah jadi atau 

berupa publikasi, dan data ini bersifat time series. Data penelitian ini berupa 

jurnal atau penelitian terdahulu tentang kualitas audit. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

metode dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 



23 
 

 
 

jurnal dari penelitian terdahulu mengenai kualitas audit mulai dari awal 

penelitian kualitas audit dilakukan hingga tahun 2014 dan dibagi menjadi tiga 

periode, yaitu periode tahun 1980an, tahun 1990an, dan tahun 2000an. 

E. Teknik/Tahapan Analisis Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian meta analisis kualitatif dengan 

subjek penelitian berupa jurnal dari penelitian terdahulu mengenai sejarah dan 

perkebangan pengukuran yang digunakan mengenai kualitas audit. Sehingga 

teknik/tahapan analisis data yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1) Membagi data menjadi tiga periode yaitu: periode tahun 1980an, periode 

tahun 1990an, dan periode tahun 2000an. 

2) Mengidentifikasi atau menelusuri sejarah (State Of The Art) dari 

penelitian-penelitian terdahulu tentang Kualitas Audit. 

3) Mengidentifikasi atau menelusuri indikator pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian-penelitian terdahulu tentang Kualitas Audit dengan 

menggunakan metode statistik modus. 

4) Mendeskripsikan hasil identifikasi dari state of the art dan pengukuran 

yang digunakan di penelitian-penelitian terdahulu tentang Kualitas Audit 

dengan pendekatan meta analisis. 


