
31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada 

Inspektorat tingkat Kabupaten/Kota atau Bawasda di Tasikmalaya. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan purposive sampling untuk 

menentukan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu yang 

sudah memenuhi pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai auditor. 

3. 2. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengambilan data yang digunakan adalah survey method. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 

melalui kuesioner yang langsung disebarkan kepada auditor yang bekerja pada 

inspektorat tingkat Kabupaten/Kota atau Bawasda Tasikmalaya. Setiap jawaban 

dari pertanyaan dalam kuesioner tersebut telah ditentukan skornya berdasarkan 

skala Likert 5 poin. 

3. 3. Definisi dan pengukuran variabel  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen.  

• Variabel dependen : 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas hasil audit. Kualitas 

hasil audit adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukan dengan laporan 

hasil audit yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 
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Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009), yaitu :  

(1) Kualitas pemeriksaan dengan standar audit,  

(2) Kualitas laporan hasil pemeriksaan. 

• Variabel independen 

1. Independensi  

Independensi akan diukur dengan indikator yang digunakan dalam 

penelitian Sukriah, Akram dan Inapty (2009), yaitu :  

o Independensi penyusunan program  

o Independensi pelaksanaan pekerjaan  

o Independensi pelaporan. 

2. Objektifitas  

Variabel Objektifitas ini diukur dengan indikator yang dikemangkan 

dalam penelitian Sukriah, Akram dan Inapty (2009), yaitu:  

o Bebas dari benturan kepentingan  

o Pengungkapan kondisi sesuai fakta. 

3. Pengalaman Kerja  

Pengalaman keeja diukur melalui indikator pertanyaan yang 

dikembangkan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009), yaitu :  

o Lamanya bekerja sebagai auditor  

o Banyaknya tugas pemeriksaan. 
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4. Pengetahuan  

Pengetahuan auditor diukur dengan menggunakan indikator pernyataan 

yang dikembangkan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009), yaitu : 

o Pengetahuan umum  

o Keahlian khusus. 

5. Integritas  

Integritas diukur dengan indikator pertanyaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009), yaitu :  

o Kejujuran auditor  

o Keberanian auditor 

o Sikap bijakssana auditor 

o Tanggung jawab auditor  

6. Akuntabilitas  

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator pernyataan yang 

dikembangkan oleh Isa wahyudi (2008), yaitu:  

o Tanggung jawab profesi  

o Tanggung jawab sosial. 

3. 4. Pengujian hipotesis  

Pengujian hipotesis diajukan dengan menggunakan statistika uji t. Uji t 

merupakan teknik pengujian dengan menguji pengaruh variabel bebas secara 

parsial atau sendiri-sendiri. Kriteria pengujian uji t adalah, apabila signifikan < 

0.05 maka H0 ditolak, Ha diterima dan apabila signifikan > 0.05 maka H0 

diterima, Ha ditolak. 



 
   34 

 

 

H01: β1 ≤ 0, Independensi tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas hasil audit.  

Ha1: β1 > 0, Independensi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit.  

H02: β2 ≤ 0, Obyektifitas tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas hasil audit  

Ha2: β2 > 0, Obyektifitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit.  

H03: β3 ≤ 0, Pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

Ha3: β3 > 0, Pengalaman kerja memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas hasil audit.  

H04: β4 ≤ 0, Pengatehuan tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhdap kualitas hasil audit.  

Ha4: β4 > 0, Pengetahuan memiliki pengaruh positif signifikan terhadp 

kualitas hasil audit.  

H05: β5 ≤ 0, Integritas tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas hasil audit.  

Ha5: β5 > 0, Integritas memiliki pengaruh positif signifikan terhdap 

kualitas hasil audit. H06: β6 ≤ 0, Akuntabilitas tidak 
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memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

hasil audit.  

   Ha6: β6 > 0, Akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhdap 

kualitas hasil audit. 

3. 5. Uji validitas dan reliabilitas  

Sumarsono (2004) dalam Okky (2013), pengujian validitas dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan 

skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Bila korelasi 

tersebut signifikan, maka alat ukur yang digunakan mempunyai validitas. 

Sumarsono (2004) dalam Okky (2013), pengujian reliabilitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan dengan menggunakan analisis reliability melalui metode 

cronbach alpha, dimana suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki 

koefisien keandalan atau alpha sebesar 0.6 atau lebih. 

 3. 6. Uji Asumsi Klasik  

Asumsi klasik yang digunakan adalah asumsi klasik heteroskedastisitas, 

multikolienaritas dan normalitas. Gujarati (2003) menjelaskan dalam literatur 

ekonometrika dikemukakan bahwa beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi 

oleh suatu model regresi agar model regresi tersebut dapat dipakai. Asumsi klasik 

tersebut adalah bebas heterosdastisitas, tidak multikolinearitas dan terdistribusi 

normal. 
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3. 6. 1. Asumsi Klasik Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas dapat diartikan sebagai ketidaksamaan variasi 

variabel pada semua pengamatan, dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan 

hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel 

sehinggan kesalahan tidak random (acak). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat ada atau tidaknya pola 

tertentu pada grafik plot (scatterplot). Jika tidak membentuk suatu pola, 

berarti bebas heterosdastisitas. 

3. 6. 2. Asumsi Klasik Multikolinearitas  

Multikolinearitas dapat dideteksi pada model regresi apabila variabel 

terdapat pasangan variabel bebas yang saling berkolerasi kuat satu sama lain. 

Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan menganalisis 

matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui 

variance inflation factor (VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. 

Apabila VIF variabel-variabel independen < 10, berarti tidak 

multikolinearitas. 

3. 6. 3. Asumsi Klasik Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel tergantung dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model 

regresi adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov test. 
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3. 7. Metode Analisis Data  

Menurut Nata (2001) dalam Okky (2013), kelebihan dari regresi berganda 

adalah dapat meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel bila dua 

atau variabel idependen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya). Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk 

menguji hipotesis yang mana model persamaannya adalah sebagai berikut :  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e  

      Dimana :  

Y = kualitas hasil audit  

α = Konstanta  

β1 = Koefisien regresi untuk X1  

X1 = Independensi  

β2 = Koefisien regresi untuk X2  

X2 = Obyektifitas  

β3 = Koefisien regresi untuk X3  

X3 = Pengalaman kerja  

β4 = Koefisien regresi untuk X4  

X4 = Pengetahuan  

β5 = Koefisien regresi untuk X5 
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 X5 = Integritas 

β6 = Koefisien regresi untuk X6  

X6 = Akuntabilitas  

e = Error 

Untuk menyelesaikan analisis data ini secara kesluruhan, digunakan 

software program SPSS version 17.0 for windows, dan semua hasil output data 

yang dihasilkan kemudian diintepretasikan satu persatu termasuk didalamnya 

menentukan koefisien korelasi (R) untuk mengukur tingkat hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat dan koefisien determinasi (R2) untuk 

mengukur pengaruh antara variabel bebas dan terikat. 

 

 

 

 

 

 


