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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Model Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, menggunakan metode survey melalui kuesioner. Kuesioner adalah 

pertanyaan tertulis yang sebelumnya sudah dirumuskan sesuai dengan indikator 

variabel yang nantinya akan dijawab oleh responden (Sekaran, 2011). Survey 

dilakukan terhadap responden yang berprofesi sebagai akuntan publik di 

provinsi Yogyakarta dan Semarang. 

 

3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan 

datanya sendiri dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kueisioner 

diberikan dengan cara menyerahkan kepada responden secara langsung untuk 

memastikan bahwa kuesionernya dapat dikembalikan lagi kepada peneliti 

sendiri. 

 

3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan keadaan atau objek yang minimal 

mempunyai karakterisik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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seluruh auditor baik auditor junior, auditor senior, manajer ataupun partner yang 

bekerja di KAP yang berada di provinsi Yogyakarta dan Semarang.  

Pemilihan sampel menggunakan convenience sampling, yaitu teknik 

pemilihan sampel berdasarkan jumlah orang yang ada di KAP pada saat itu 

juga. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah nonprobabilitas 

sampling, yaitu setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang 

sama untuk terpilih sebagai sampel. Pemilihan sampel menggunakan rumus 

Slovin. Rumus Slovin adalah sebuah formula untuk menghitung jumlah sampel 

minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. 

Notasi rumus Slovin sebagai berikut: 

n =
N

1 + N (𝑒)2
 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = % error 

 

 

Setelah dilakukan observasi, peneliti menjumpai 12 KAP yang tersebar di 

provinsi Yogyakarta dan 17 KAP yang tersebar di Semarang, dimana peneliti 

mengasumsikan rata-rata tiap KAP tersebut memiliki 15 auditor, sehingga 

sampel dari penelitian ini berjumlah 81 auditor. 
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3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Secara operasional variabel penelitian adalah konsep yang menunjukkan 

sifat dan aspek yang mempunyai variasi nilai serta berfungsi sebagai pembeda. 

Dari berbagai indikator dan variasi nilai dari konsep itu melalui objek penelitian 

ditetapkan untuk ditarik kesimpulan yang berarti. Berdasarkan telaah pustaka 

yang diajukan dalam penelitian ini, maka dikembangkan definisi operasional 

yang merupakan penjabaran dan pengukuran variabel dan indicator yang dipilih 

dalam penelitian, seperti dibawah ini: 

 

Tabel. 3.1 

Pengukuran Variabel Independensi Auditor 

Definisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator 

Variabel 
Definisi Indikator Variabel Sumber 

Independensi 

auditor merupakan 

sikap tidak 

memihak kepada 

kepentingan 

siapapun dalam 

melakukan 

pemeriksaan 

laporan keuangan 

yang dibuat oleh 

pihak manajemen. 

(Kasidi, 2007). 

Independensi 

Penyusunan 

Program 

Penyusunan program audit 

bebas dari intervensi pihak-

pihak lain untuk memilih 

prosedur, subjek dan objek 

pemeriksaan. 

Diadopsi dari 

Sukriah, Akram, 

dan Inapty (2018) 

Independensi 

Pelaksanaan 

Program 

Pemeriksaan harus bebas dari 

usaha-usaha manajerial (objek 

pemeriksaan) serta bebas dari 

kepentingan pribadi. 

Independensi 

Laporan Auditor 

Laporan Auditor harus bebas 

dari kewajiban pihak lain 

untuk mempengaruhi fakta-

fakta yang dilaporkan serta 

bebas dari istilah-istilah yang 

menimbulkan multi tafsir. 
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Tabel 3.2 

Pengukuran Variabel Kompetensi Auditor 

Definisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator 

Variabel 
Definisi Indikator Variabel Sumber 

Kompetensi adalah 

kemampuan dan 

pengalaman yang 

dimiliki oleh auditor 

dalam memahami 

dan menemukan 

berbagai bukti yang 

digunakan sebagai 

dasar dalam 

pengambilan 

keputusan 

(Priyambodo, 2018). 

Pengetahuan Auditor harus memahami 

jenis perusahaan klien, 

kondisi klien serta harus 

memiliki pengetahuan dari 

pendidikan formal. 

Diadopsi dari 

Sukriah et al. 

(2018) 

Pengalaman Semakin lama menjadi 

seorang auditor semakin 

mudah untuk melaksanakan 

proses audit 

Kemampuan Keahlian khusus yang 

dimiliki auditor dapat 

mendukung auditor dalam 

proses audit 

 

Tabel 3.3 

Pengukuran Variabel Kualitas Audit 

Definisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator 

Variabel 
Definisi Indikator Variabel Sumber 

Kualitas Audit 

adalah 

pemerikasaan yang 

sistematis dan 

independensi untuk 

melakukan 

aktivitas, mutu dan 

hasilnya sesuai 

dengan pengaturan 

yang telah 

direncanakan dan 

Temuan Audit Keakuratan atas temuan hasil 

audit termasuk temuan atas 

penyimpangan yang sangat 

kecil. 

Diadopsi dari 

Sukriah et al. 

(2018) Sikap Skeptis Percaya kepada auditee bahwa 

auditee tidak akan melakukan 

penyimpangan. 

Kejelasan 

Laporan 

Laporan hasil pemeriksaan 

bisa dipahami oleh auditee 

maupun pihak lain yang 

memiliki hak untuk membaca 
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apakah pengaturan 

tersebut 

di implementasikan 

secara efektif dan 

sesuai dengan 

tujuan (Simanjutak, 

2008). 

laporan. 

Manfaat 

Laporan 

Audit yang telah dilaksanakan 

mampu untuk menurunkan 

tingkat 

kesalahan/penyimpangan yang 

selama ini terjadi. 

 

Tabel 3.4 

Pengukuran Variabel Fee Audit 

Definisi 

Operasional 

Variabel 

Indikator 

Variabel 
Definisi Indikator Variabel 

Sumber 

Fee audit 

merupakan fee yang 

diterima akuntan 

publik setelah 

melaksanakan jasa 

audit (Mulyadi, 

2009) 

Risiko 

Penugasan 

Semakin besar risiko yang 

dihadapi semakin besar fee 

yang akan diterima. 

Diadopsi dari 

Dewi (2016) 

Kebutuhan 

Klien 

Besarnya fee yang didapat 

akan mempengaruhi auditor 

dalam melaporkan kesalahan. 

Tingkat 

Keahlian 

Besaran fee yang didapat 

sesuai dengan keahlian auditor. 

Kompleksitas 

Jasa yang 

Diberikan 

Semakin bervariasi/kompleks 

jenis usaha klien semakin 

besar fee yang akan diterima. 

 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, 

sehingga variabel-variabel diatas diukur dengan pertanyaan tingkat kesetujuan 

responden atas pertanyaan yang ditemukan dalam kuesioner untuk membantu 

mempertegas variabel yang diteliti. Teknik perhitungan data dari kuesioner 

tersebut menggunakan sakala likert. Lima poin dalam kategori penilaian sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.5 

Tabel Skala Likert 

Jawaban Skor 

SS = Sangat Setuju 5 

S = Setuju 4 

N = Netral 3 

TS = Tidak Setuju 2 

STS = Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis data dengan menggunakan  

software SPSS versi 23. Menurut Ghozali (2015), tujuan SPSS adalah untuk 

mengembangkan teori atau membangun teori. SPSS digunakan untuk 

menjelaskan ada atau tidak ada hubungan antar variabel. 

 

3.6. Model Pengukuran 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan fenomena atau 

karakteristik dari data. Karakteristik yang digambarkan adalah 

karakteristik distribusinya. Analisis statistik digunakan untuk memberikan 

gambaran dari suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum, mean, 
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dan standar deviasi (SD). Pada penelitian ini menggunakan variabel 

Independensi dan Kompetensi terhadap kualitas audit serta Fee Auditor 

sebagai variabel moderasi. 

 

3.6.2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2015). 

Menurut Ghozali (2015), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara 

melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r 

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

adalah jumlah sampel. Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada kolom 

corrected item – total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r 

positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

 

3.6.3. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan Indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 
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adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2015). 

Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien Cronbach alpha dari 

masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat 

dikatakan handal (reliable) bila mempunyai koefisien Cronbach alpha > 

0.6 (Ghozali, 2015). Hasil uji reliabilitas kuesioner sangat tergantung pada 

kesungguhan responden dalam menjawab semua item pernyataan 

penelitian. 

 

3.6.4. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2015) mengemukakan bahwa Uji normalitas bertujuan 

untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian-

pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi 

normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal 

plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambil 

keputusan (Ghozali, 2015): 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 



 

29 
 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov 

Smirnov jika hasil angka signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka data 

tidak terdistribusi normal. 

 

3.6.5. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamataan ke 

pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. 

Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik 

scatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, heteroskedastisitas dapat 

diketahui melalui uji Glesjer. Jika probabilitas signifikansi masing-masing 

variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi (Nazir, 2014). 
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3.7. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, metode pengujian hipotesis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Adapun persamaannya 

adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + B2X2 + e ……………………….(1) 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X1Z + b4X2Z + e…….(2) 

Dimana: 

Y = kualitas audit 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

X1 = variabel independen auditor 

X2 = variabel kompetensi auditor 

Z = variabel fee audit 

e = error term 

Dalam membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan digunakan uji 

statistik terhadap output yang dihasilkan dari persamaan regresi uji statistik ini 

meliputi: 

 

3.7.1. Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk menilai kelayakan model. Uji F dilakukan dengan 

melihat dari nilai F dan signifikansi (dengan tingkat signifikansi 5%). 

Nilai tersebut menunjukkan tingkatan kesalahan yang ditanggung jika 

model tersebut dikatakan bagus. Semakin rendah nilai signifikansi 
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menunjukkan bahwa model yang dibangun memiliki kemungkinan 

kesalahan yang rendah (Sekaran, 2011). 

 

3.7.2. Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Bertujuan untuk menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan tingkat signifikansi 5%. Tingkat signifikasnsi tersebut 

berarti kemungkinan hasil yang tidak benar dalam penelitian ini adalah 

sebesar 5%. Maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Apabila nilai signifikansi t < 5%, maka Ha di dukung, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b. Apabila nilai signifikansi t > 5%, maka Ha tidak di dukung, artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

c. Apabila nilai koefisien (B) bernilai positif, artinya terdapat pengaruh 

positif antara satu variabel independen terhadap variabel dependen 

d. Apabila nilai koefisien (B) bernilai negative, artinya terdapat pengaruh 

negatif antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. 

  


