
29 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Ulum 

(2015) mendefinisikan penelitian asosiatif adalah jenis peneitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Hubungan 

ini dapat berupa kolerasi maupun sebab akibat. Dalam penelitian jenis ini, setidaknya 

ada dua variabel penelitian. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiono (2010: 51) Populasi adalah wilayah generasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan menurut Idriantoro dan Supomo (2002: 115) 

populasi (population) mengacu pada sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut juga 

dengan elemen populasi (population element). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Malang. 
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2. Sampel  

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 115) sampel merupakan 

penelitian yang menggunakan sebagian dari elemen-elemen populasi tersebut. 

Sedangkan menurut Hesti (2010: 51) sampel merupakan bagian dari populasi 

dengan metode tertentu atau sebagian dari representative dari populasi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Quota sampling dengan tujuan untuk menentukan sampel dari populasi 

yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan 

(Sugiyono,2001: 60). 

Sesuai dengan hal tersebut, kriteria yang dijadikan dasar pemilihan 

anggota sampel pada penelitian ini, sebagai berikut: Auditor sudah pernah 

bergabung dalam tim audit. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Budiyono (2009: 4-5) mengemukakan bahwa variabel diartikan 

sebagai kontruk-kontruk atau sifat-sifat yang diteliti. Dapat pula dikatakan bahwa 

variabel adalah sesuatu yang menggolongkan anggota-anggota kelompok 

kedalam beberapa golongan. 

1. Variabel Dependen 

 Variabel Dependen menurut Agoes (2004) dalam Hery (2006), pada akhir 

pemeriksaannya dalam suatu pemeriksaan umum (general audit), auditor 

akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari lembaran opini 
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dan laporan keuangan. Lembaran opini merupakan tanggung jawab auditor 

dimana auditor memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan 

keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab 

manajemen (Yulianti, 2015). Variabel ini diukur dengan menggunakan 

skala likert (skala 1-5). 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertimbangan 

pemberian opini auditor (Y). 

2. Variabel Independen 

Menurut Sekaran (2003), variabel independen adalah variabel yang 

mempenjgaruhi variabel dependen, baik secara positif ataupun negatif. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a. Gender 

Gender adalah dimensi sosiokultural dan psikologis dari laki-laki dan 

perempuan (Santrock, 2004: 195). Gender pada penelitian ini diukur 

dengan variabel dummy, dimana 0 untuk responden laki-laki dan 1 untuk 

responden perempuan.  

b. Intelligence Quotient (IQ) 

   Kecerdasan intelektual (X2) yang terdiri dari kemampuan bahasa 

(X2.1), kemampuan logika (X2.2) merupakan kemampuan auditor dalam 

membaca, memahami, menyimpulkan dan mengintepretasikan setiap 

informasi khususnya yang berkaitan dengan proses audit. Demikian halnya 

pada auditor tanpa memiliki kecerdasan intelektual tidak akan mampu 
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memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang di peroleh baik dalam 

bidang akuntansi maupun auditing di dalam melaksanakan tugasnya. 

Sehingga auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan audit dengan baik, 

dimana hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi tolak ukur auditor dalam 

menentukan atau merekomendasikan opini audit (Yulianti, 2015). Variabel 

ini diukur dengan menggunakan skala likert  (skala 1-5). 

c. Emotional Quotient (EQ) 

  Emotional Quotient (EQ) dalam konteks pekerjaan adalah kemampuan 

untuk mengetahui yang orang lain rasakan, termasuk cara tepat untuk 

menangani masalah. Orang lain yang dimaksudkan disini bisa meliputi 

atasan, rekan sejawat, bawahan dan juga pelanggan (X3) yang terdiri dari 

pengenalan diri (X3.1), pengendalian diri (X3.2), empati (X3.3), motivasi 

(X3.4), keterampilan sosial (X3.5) (Yulianti, 2015). Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert (skala 1-5). 

d. Spiritual Quotient (SQ) 

  Kecerdasan spiritual (X4) yang terdiri dari integritas diri (X4.1), 

komitmen (X4.2), keengganan untuk menimbulkan kerugian (X4.3) 

tersusun dalam dua kata yaitu “kecerdasan” dan “spiritual”. Kecerdasan 

adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya, terutama masalah yang menuntut kemampuan fikiran. 

Berbagai batasan-batasan yang dikemukakan oleh para ahli didasarkan 
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pada teorinya masing-masing (Yulianti, 2015). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala likert (skala 1-5). 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dan khusus dari responden. Dalam hal ini data primer 

berupa hasil perolehan data jawaban dari auditor independen yang bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP).  

E. Teknik Perolehan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

secara personal, yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran gender, Intelligence 

Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ), dalam 

pengambilan keputusan bagi seorang auditor. Penyebaran kuesioner dilakukan 

dengan mendatangi calon responden, setelah itu menanyakan kesediaan untuk 

mengisi kuesioner dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier 

berganda, yaitu teknik analisis untuk lebih dari satu variabel independen dengan 

program pengolahan data SPSS. Beberapa langkah yang digunakan dalam analisis 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 
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1. Deskriptif variabel responden 

   Dilakukan untuk mengetahui karakteristik responden dalam penelitian 

yang dijadikan sampel. Karakteristik responden dilihat dari Gender, Intelligent 

Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ). 

2. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum relevan 

dengan responden dengan menggunakan tabel distribusi yang merincikan 

mengenai variabel-variabel keseluruhan dalam peneliti dimana didapatkan 

dari jawaban responden yang diterima. Statistik yang digunakan antara lain 

nilai minimum, maksimum, nilai. 

3. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas, digunakan untuk mengukur sah atau Valid tidaknya kuisioner. 

Menurut Ghozali (2011) kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut. Untuk uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitumh dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n 

adalah jumlah sampel. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan 

cara melakukan kolerasi anatr skor butir pertanyaan dengan total skor 

konstruk atau variabel. Untuk menguji apakah masing-masing indikator 

valid atau tidak, dengan melihat tampilan output Cronbach Alpha pada 

kolom Correlated item – Total Correlation dibandingkan dengan hasil 
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perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat 

disimpulkan semua indikator valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstrak. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Teknik 

pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik statistik Cronbach’c Alpha. 

Adapun teknik untuk menguji reabilitas (keandalan) dalam penelitian 

ini adalah teknik Cronbach’c Alpha yang dipakai dalam variabel tersebut 

andal apabila Cronbach‘c Alpha > 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

pernyataan pada kuesioner tersebut reliabel. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parametrik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. 

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrof-

Smirnof. Kolmogrof-Smirnof adalah dengan membandingkan distribusi  
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data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Jadi 

uji Kolmogrof-Smirnof adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya 

dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi 

dibawah 0,05 (5%) berarti terdapat perbedaan yang signifikan atau data 

berdistribusi tidak normal, dan jika signifikansi diatas 0,05 (5%) maka 

tidak terjadi pebedaan yang signifikan atau  data tersebut berdistribusi 

normal. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi. Atau untuk 

mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/ pengaruh antar variabel 

bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r).  

Dalam penelitian ini jika nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 

(10%) dan jika VIF lebih kecil dari 10.00, maka tidak terjadi 

multikonieritas. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik. Sedangkan nilai variance inflation VIF adalah 

faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi sama 

atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi 

yang lain. Jika residual mempunyai varians yang sama, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika variansnya berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heterokedastisitas, yaitu 

dengan menggunakan analisis grafik scaterrplot. Pengujian scaterrplot, 

model regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Bersifat homoskedastisitas jika pada scatterplot titik-titiknya 

mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun 

bergelombang. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas 0,05 

maka bebas dari heterokedastisitas. 

5. Uji Hipotesis 

Dalam menganalisis hipotesis penelitian ini, metode yang digunakan 

adalah Uji Linier Berganda. Uji Linier Berganda adalah hubungan secara 

linier antara dua atau lebih variabel independen yaitu gender (X1), kecerdasan 

intelektual (X2), kecerdasan emosional (X3), kecerdasan spiritual (X4) 

dengan variabel dependen yaitu pertimbangan pemberian opini auditor (Y). 
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Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dari variabel bebas dari variabel terikat seperti contohnya variabel 

independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif dengan variabel dependen. Adapun 

persamaan regresi dalam penelitian ini adalah: 

                          

Dimana: 

Y = opini auditor 

A = Konstanta 

   = Koefisien Determinasi 

X₁ = Gender  

X₂ = IQ 

X₃ = EQ 

X₄ = SQ 

E = Standar Estimasi (error) 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menvariasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol dan satu.  Nilai R2 yang kecil berarti 
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kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi dependen. 

 Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) 

relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05 (5%). Apabila 

nilai F hasil perhitunagn > daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F ini 

dilakukan dengan melihat taraf signifikan (sig). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi < 5% maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan).  

2. Jika nilai signifikansi > 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan).  
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c. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 

dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (5%). Apabila 

nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima 

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara parsial mempengaruhi variabel dependen.  

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel 

atau dengan melihat taraf signifikansi (sig) pada masing-masing t hitung. 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi < 5% maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansi > 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 


