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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu para tenaga professional 

(auditor) yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di semarang untuk 

auditor eksternal. Jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar 

dikota Semarang sebanyak 18 KAP dengan jumlah auditor 147 auditor 

tersebut digunakan sebagai objek dalam penelitian ini (Sumber: Direktori 

KAP Semarang, www.akuntanpublik.org). Sedangkan untuk auditor 

internal berasal dari perusahaan manufaktur di Semarang. 

  

3.1.2.Sampel 

Penelitian terhadap populasi dilakukan dengan jalan yang melakukan 

pengukuran terhadap sebagian dari keseluruhan populasi bagian yang 

diobservasi digunakan sebagai tujuan penelitian populasi dari 

karakteristiknya dinamakan sampel (Dajan, 1984). Sampel yang diambil 

berdasarkan jumlah staff yang tersedia di KAP. Berdasarkan sumber data 

yang diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa KAP di semarang adalah 17 

kantor dengan tenaga profesional yang terdaftar pada IAI di kota 

Semarang adalah sebanyak 103 auditor (www.google.com), maka 

kuesioner yang telah disebar sebanyak 41 kuesioner. Penelitian ini 

http://www.akuntanpublik.org/
http://www.google.com/


32 

 

menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel 

berdasarkan pada penilaian tertentu dari peneliti. Adapun kriterianya 

adalah: (untuk auditor eksternal) 

1. Auditor yang bekerja di KAP Semarang. 

2. Minimal telah bekerja 1 tahun. 

3. Bersedia mengisi kuesioner. 

Tabel 3.1. Sampel Penelitian Auditor Eksternal  

Sumber: Direktori KAP Semarang, (www.akuntanpublik.org), 2015 

Kriteria untuk auditor internal adalah: 

1. Auditor internal yang bekerja di perusahaan manufaktur di Semarang. 

2. Minimal bekerja 1 tahun. 

Daftar Kantor Akuntan Publik di Wilayah Semarang 

No. Kantor Akuntan Publik Jumlah Auditor yang bekerja Jumlah sampel 

1 Bayudi Watu dan rekan  5 - 

2 Benny, Tonny, Frans dan 

Daniel 

10 10 

3 Darsono dan Budi Cahyo 

Santoso 

2 2 

4 Tarmizi Ahmad 6 - 

5 Heliantono dan Rekan 4 - 

6 Handori dan rekan  12 - 

7 Drs. Hananta Budianto&rekan  12 12 

8 Arie Rachim 5 - 

9 Drs. Idjang Soetikno 5 - 

10 Achmad Rashid 4 4 

11 Ruchendi,Mardjito, & Rushadi 5 - 

12 Drs. Soekamto 6 - 

13 Dr. Sugeng Pamudji 10 8 

14 Drs. Suhartati & rekan 2 - 

15 Drs. Tahrir Hidayat 5 - 

16 Yulianti SE, BAP 5 5 

17 Ngurah Arya 5 - 

 Total  103 41 

http://www.akuntanpublik.org/
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3. Bersedia mengisi kuesioner. 

Sedangkan untuk jumlah auditor internal, kuesioner yang telah disebar 

sebanyak 42 kuesioner yang berasal dari perusahaan manufaktur di Semarang. 

Tabel 3.2. Sampel Penelitian Auditor Internal 

No. Nama Perusahaan Jumlah Auditor 

yang bekerja 

Jumlah sampel 

1 PT. Industri Jamu Djago 2 - 

2 PT. Fumira 1 - 

3 PT. Kubota Indonesia 2 - 

4 PT. Leo Agung Raya 1 - 

5 PT. Kurnia Jati Utama Indonesia 2 - 

6 PT. Arindo Garmentama 2 - 

7 PT. Tritunggal Anugrah 3 3 

8 PT. Sampharindo Perdana 3 3 

9 PT. Pentasari Pranakarya 2 - 

10 PT. Tarunakusuma Purinusa 3 3 

11 PT. Dasa Gaya 3 - 

12 Ny. Meneer 26 26 

13 PT. Ciubros Farma 2 - 

14 PT. Pantjatunggal Knitting Mill 2 - 

15 PT. Industri Jamu Borobudur 8 7 

 Total Responden 62 42 

 

 

3.2. Sumber dan Jenis data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

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

primer menurut Supramono & Utami (2003) data primer adalah data yang 

diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan. Data 

primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung 

tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil kuesioner yang 

diisi oleh responden secara langsung. Sumber data yang diperoleh peneliti 
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dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan untuk memperoleh hasil 

penelitian secara langsung (observasi). Sumber data yang dikumpulkan berasal 

dari catatan atau basis data yang sudah ada yang kemudian dikemas dalam 

sebuah bentuk kuesioner. 

3.2.2. Definisi operasional dan pengukuran variabel 

a. Risiko audit adalah persepsi auditor terhadap besar kecilnya risiko 

audit yang dihadapi dalam bekerja. Pada penelitian ini diukur 

dengan kuesioner yang diadaptasi dari Permatasari (2014). Pada 

penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert dari 

STS (skor 1) hingga SS (skor 5). Semakin tinggi skor berarti 

semakin tinggi risiko auditnya. 

b. Etika merupakan persepsi auditor terhadap etika yang dilakukan 

dalam pekerjaannya. Pada penelitian ini diukur dengan kuesioner 

yang diadaptasi dari Wijaya (2013). Pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan skala Likert dari STS (skor 1) 

hingga SS (skor 5). Semakin tinggi skor berarti semakin tinggi 

etikanya. 

c. Pendeteksian tindakan kecurangan keuangan merupakan persepsi 

auditor tentang pendeteksian tindakan kecurangan keuangan. Pada 

penelitian ini diukur dengan kuesioner yang diadaptasi dari 

Agustina (2014). Pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

dengan skala Likert dari STS (skor 1) hingga SS (skor 5). Semakin 

tinggi skor berarti semakin tinggi kemampuan auditor 
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dalampendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan 

keuangan. 

 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner secara personal. Kuesioner penelitian dikirimkan kepada 

para tenaga kerja professional (Auditor) Kantor Akuntan Publik di Semarang yang 

menjadi bagian dari populasi dan auditor internal. Kuesioner tersebut 

menggunakan skala likert dimana skala dengan rentang skor satu sampai lima. 

Penskoran dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

Sangat tidak setuju (STS), skor : 1 

Tidak Setuju (TS), skor  : 2 

Ragu-ragu (R), skor   : 3 

Setuju (S), skor   : 4 

Sangat Setuju (SS), skor  : 5 

3.3. Alat Analisis Data 

Merupakan suatu proses memperkirakan dan memperhitungkan besarnya 

pengaruh antara nilai variabel yang satu terhadap variabel lainnya. Adanya 

analisis data yang diperoleh dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data dengan menggunakan 

teknik-teknik perhitungan statistik data melalui seperangkat SPSS diisi secara 

terhadap data yang berbentuk angka sehingga data yang diperoleh dapat kualitatif 

melalui : 
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3.3.1. Uji Kelayakan Data 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan efektivitas sebuah alat pengukur dalam 

mengukur obyek yang diukur. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur 

oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas ini menggunakan tarif signifikansi 

( ) = 5% 

 Rumus yang digunakan menurut Karl Pearson: 
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Dimana: 

r= Angka korelasi 

N= Jumlah responden 

 X = Jumlah skor butir 

 2X = Jumlah skor butir kuadrat 

Y = Jumlah skor total 

 2Y = Jumlah kuadran skor total keseluruhan nilai butir soal 

 XY = Hasil perkalian antara skor butir soal dengan jumlah skor 

total 

 Kriteria penilaian uji validitas: 

 Jika r hitung > r tabel, dapat dikatakan kuesioner itu valid 
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 Jika r hitung < r tabel, dapat dikatakan kuesioner itu tidak valid 

 

3.3.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. (Ghozali, 2005).  

Uji reliabilitasmenunjukpada pengertian tingkat kepercayaan, kemantapan, 

kehandalan,  ketepatan dan stabilitas terhadap hasil suatu alat ukur 

(Arikunto 1998). 

 Rumus untuk menghitung reliabilitas: 

rk

rk

)1(1 


  

  Dimana : 

     = Koefisien realibilitas alpha 

   k = Jumlah item 

   r = Rata-rata korelasi antar item 

Kriteria uji reliabilitas: 

 Apabila nilai alpha > 0,5 atau 50% maka dapat dikatakan 

bahwa instrument tersebut tidak reliable. Untuk memudahkan 

menghitung reliabilitas, menggunakan program SPSS. 

 

3.3.3. Uji Normalitas 

 Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependent, variabel independent, atau keduanya 
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berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi 

data normal atau mendekati normal. Model regresi dikatakan normal atau 

mendekati normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah diagonal dari grafik Normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual (Santoso, 2001). Normal atau tidaknya data juga 

dapat dilihat dari kurva histogram kenormalan, bila membentuk suatu 

garis lonceng maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. 

 Pada penelitian ini hanya menggunakan uji normalitas saja karena 

menggunakan uji hipotesis dengan Independent-Samples T Testdan tidak 

digunakan uji asumsi klasik karena hanya uji beda bukan uji pengaruh. 

 

3.3.4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan Independent-Samples T 

Test. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Apabila nilai signifikansi t  < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Apabila nilai signifikansi t  > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

 

 

 

 


