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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian adalah Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. 

Alasannya karena Yogyakarta termasuk kota yang sudah terdapat banyak KAP 

besar maupun kecil, yang menuntut eksistensi auditor independen dalam 

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang merupakan bentuk 

keterlibatannya dalam penentuan kualitas audit serta letaknya yang tidak terlalu 

jauh dengan kampus. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan 

untuk memperkirakan karakteristik populasi. Keseluruhan jumlah populasi 

tersebut diambil beberapa orang akuntan sebagai sampel penelitian. Metode 

penetapan sampel yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan menyebar sejumlah kuesioner dengan menggunakan 

kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Sampel dalam penelitian ini adalah 

auditor independen yang bekerja di KAP Yogyakarta.  

Tabel 3.1 

Nama KAP di Yogakarta 

No. Nama Kantor Akuntan Publik (KAP) 

1 KAP Kumalahadi 

2 KAP Drs. Henry susanto 

3 KAP Drs. Soeroso donosapoetro, MM 

4 KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan 

5 KAP Kuncoro Budi santoso 
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3.2 Jenis Data Yang Digunakan 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam 

penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan 

menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti 

(Sekaran, 2006).  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

melalui kuesioner. Kemudian jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu 

data diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada Auditor yang bekerja di 

KAP di Yogyakarta. Dalam penelitian ini, data diambil dari anggapan responden 

atas pernyataan positif dan pernyataan negatif yang ada di dalam kuesioner dan 

setiap responden dimintai pendapatnya mengenai pernyataan-pernyataan yang 

ada. Penelitian ini dalam pengukurannya menggunakan skala likert pada masing-

masing pengaruh responden 

 

3.4  Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel dependen (variabel terikat) adalah kualitas audit. Sedangkan 

Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah etika profesi, 

pengalaman, independensi, kompetensi, profesionalisme, kepuasan kerja. 

3.4.1 Kualitas Audit 
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Lee, Liu, dan Wang (1999) dalam Erna Widiastuti dan Rahmat Febrianto 

(2010) mendefinisikan kualitas audit menurut mereka adalah probabilitas bahwa 

auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa 

pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. 

Pertanyaan yang diajukan diadopsi dari kuisioner penelitian yang dilakukan oleh 

Oklivia dan Marlinah, 2014  terdiri  dari 11 item pertanyaan. Setiap item diberi 

skor 1 sampai 4. Dengan menggunakan skala linkert sebagai skala pengukuran 

skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukkan Tidak 

Setuju (TS). Skor 3 menunjukkan Setuju (S). Skor 4 menunjukkan Sangat Setuju 

(SS).  

 

3.4.2 Kompetensi 

Agusti dan Putri (2013) mengemukakan bahwa kompetensi auditor adalah 

auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit 

dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Pertanyaan yang 

diajukan diadopsi dari kuisioner penelitian yang dilakukan oleh Oklivia dan 

Marlinah (2014) yang terdiri dari 8 pertanyaan. Setiap item diberi skor 1 sampai 

4. Dengan menggunakan skala linkert sebagai skala pengukuran skor 1 

menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS). 

Skor 3 menunjukkan Setuju (S). Skor 4 menunjukkan Sangat Setuju (SS). 
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3.4.3 Independensi 

Independensi bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah 

dipengaruhi karena karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan 

umum. Pertanyaan yang diajukan diadopsi dari kuisioner penelitian yang 

dilakukan Oklivia dan Marlinah, (2014) yang terdiri dari 9 pertanyaan. Setiap 

item diberi skor 1 sampai 4. Dengan menggunakan skala linkert sebagai skala 

pengukuran skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukkan 

Tidak Setuju (TS). Skor 3 menunjukkan Setuju (S). Skor 4 menunjukkan Sangat 

Setuju (SS). 

 

3.4.4 Pengalaman 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pertanyaan yang diajukan 

diadopsi dari kuisioner penelitian yang dilakukan oleh Astridina Farisanti (2013)  

terdiri dari 5 pertanyaan dan beberapa indikator yang diambil dan dikembangkan 

oleh Mansur (2007) dan direplikasikan oleh Rahman (2009. Setiap item diberi 

skor 1 sampai 4. Dengan menggunakan skala linkert sebagai skala pengukuran 

skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukkan Tidak 

Setuju (TS). Skor 3 menunjukkan Setuju (S). Skor 4 menunjukkan Sangat Setuju 

(SS).  
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3.4.5 Obyektivitas 

Obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit, karena semakin tinggi 

kejujuran, keadilan, dan keterbukaan seorang auditor semakin baik pula kualitas 

audit yang dihasilkan. Obyektivitas diukur dengan menggunakan 8 item 

pertanyaan dari penelitian Oklivia dan marlinah (2014). Setiap item diberi skor 1 

sampai 4. Dengan menggunakan skala linkert sebagai skala pengukuran skor 1 

menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukkan Tidak Setuju (TS). 

Skor 3 menunjukkan Setuju (S). Skor 4 menunjukkan Sangat Setuju (SS). 

 

3.4.6 Akuntabilitas 

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, karena dengan 

akuntabilitas yang ditunjukkan oleh auditor selama proses audit, maka diharapkan 

dapat mendukung kualitas audit yang baik. Akuntabilitas diukur dengan 

menggunakan 3 item pertanyaan dari penelitian Agustine et.al, (2014). Setiap item 

diberi skor 1 sampai 4. Dengan menggunakan skala linkert sebagai skala 

pengukuran skor 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukkan 

Tidak Setuju (TS). Skor 3 menunjukkan Setuju (S). Skor 4 menunjukkan Sangat 

Setuju (SS). 
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3.5 Metode Analisa 

3.5.1 Uji Kualitas Data  

Kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Suatu penelitian akan menghasilkan 

kesimpulan yang bias jika datanya kurang reliabel dan kurang valid. Untuk itu 

diperlukan uji kualitas data agar data yang akan digunakan valid dan reliabel. Ada 

dua konsep untuk mengukur kualitas data yaitu : uji validitas dan uji reliabilitas.  

 

3.5.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara 

skor masing-masing pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social 

Science). Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai correlated item. 

(Ghozali, 2011). Total correlation dengan kriteria sebagai berikut : 

1. jika nilai r hitung lebih besar r tabel dan nilainya positif, maka butir 

pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan “valid” 

2. jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka pertanyaan tersebut dapat 

dikatakan “tidak valid”. 
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden 

terhadap kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 

2011). Besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukkan koefisien 

reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan koefisien Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih 

besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan 

reliabel (Ghozali, 2011). 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Sebelum melakukan pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi yang 

harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah 

memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.  

 

3.5.3  Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

residual memiliki distribusi normal. (Ghozali 2011). Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Teknik 

pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Sample Kolmogorov  

Sminorv Test.  
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3.5.4  Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi 

antara  variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada 

model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel 

independen.  

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat 

VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai 

tolerance < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinearitas (Ghozali, 2011).  

 

3.5.5 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara lain prediksi variable 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini, uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser 



 

 

32 
 

dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen (Gujarati, 2003). Dasar pengambilan kepetusan yaitu jika nilai 

signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

 

3.5.6 Uji Hipotesis  

Alatanalisis yang digunakanuntukmengujihipotesisadalahmenggunakan 

regresi linear berganda.Analisis ini dilakukan untuk mengetahui  pengaruh 

masing-masing variabel independen dalam model terhadap variabel dependen. 

Formula pada model regresi linear berganda yaitu : 

KA = β0 + β1 KPT + β2 IND+ β3 PNG+ β4 OBY + β5 AKT + ε 

Keterangan : 

KA : Kualitas Audit 

KPT: Kompetensi 

IND : Independensi 

PNG : Pengalaman 

OBY : Obyektifitas 

AKT : Akuntabilitas 

β 0: Konstanta 

β: Koefisien Regresi 

ε : eror 

 

 



 

 

33 
 

3.5.7 Uji Signifikansi t 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi t, dengan tujuan untuk menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 5%, maka kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut, Apabila nilai signifikan t < 0,05,maka H0 ditolak, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


