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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi pada penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di 

KAP kota Semarang. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin 

diteliti. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya 

dapat menggambarkan populasi dan mewakili keseluruhan gejala yang 

diamati. Sampel penelitian ini tertuju kepada auditor yang bekerja pada 

KAP di Semarang. 

3.2. JENIS DAN SUMBER DATA 

 Jenis data penelitian ini merupakan data primer. Data primer 

diperoleh langsung dari jawaban para auditor yang bekerja pada KAP di 

Semarang. Sedangkan sumber datanya penelitian ini berupa kuesioner. 

Kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 

3.3. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun 

kriterianya adalah : 

1. Auditor yang bekerja di KAP kota Semarang  
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2. Auditor yang bersedia mengisi kuesioner pada penelitian ini 

Tabel 3.1. Penyebaran Kuesioner 

No Nama KAP Alamat 
Jumlah 

auditor 

Jumlah 

auditor yang 

berpartisipasi 

1 KAP Hananta Budianto & Rekan 
Jl. Sisingamangaraja 20-

22 Semarang 
8 6 

2 
KAP Bayudi,Yohana,Suzy,Arie 

(BYSA) 

Jl. Mangga 5 no 6  

Semarang 
15 5 

3 
KAP Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 

Jl. Mugas Dalam 65 

Semarang 
10 2 

4 KAP Tri BowoYulianti SE BAP 
Jl. Letjen MT Haryono 

548 Semarang 
6 6 

5 
Kantor Akuntan  

Drs Sugeng Pamudji  

Jl. Bukit Agung Bl AA/1-

2 Semarang (Perum 

Pondok Bukit Agung)  

7 Menolak 

6 KAP Heliantono  & Rekan  
Jl. Tegalsari Barat V/24 

Semarang 
5 Menolak 

7 KAP Sodikin & Harijanto 
Jl. Pamularsih Raya 16 

Semarang 
10 5 

8 
KAP Ruchendi, Mardjito, & 

Rushadi 

Jl. Beruang Raya 48 

Semarang 
10 Menolak 

9 
KAP Benny Gunawan, Tony, 

Frans & Daniel 

Jl. Puri Anjasmoro Blok 

EE 1 no 6 Semarang 
20 7 

10 KAP Leonard Mulia & Richard 
Jl. Marina 8 Komp PRPP 

Semarang 
30 

Sudah tidak 

terima 

kuesioner 

11 

KAP Ahmad, Rasyid,Hisbullah 

dan Jerry  

(Pho Seng Ka) 

JL.Muara Mas Timur 242 

Semarang 
14 5 

12 KAP Drs Idjang Soetikno 
Jl.Durian Raya 20 kav 3 

Semarang 
5 4 

13 KAP Tarmizi Achmad 

JL.Dewi Sartika Raya no 

7 RT 002/Rw 004 

Perumahan UNDIP 

Sukorejo Semarang 

15 5 

14 KAP Hadori & Rekan 
JL Tegalsari raya no 53 

Semarang 
10 Menolak 

15 KAP Riza,Adi,Syahril & Rekan 

Jl Taman Durian no 2 

Srondol Wetan,kec 

Banyumanik Semarang 

10 5 

  Jumlah Kuesioner yang dibagikan:                                                           50 

       Sumber : www.iapi.co.id 

http://www.iapi.co.id/
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3.4. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah: 

-       Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor adalah 

seberapa sering auditor dalam kegiatan audit berhubungan dengan 

sistem informasi yang dilaksanakan oleh KAP menggunakan alat 

bantu audit (Navratilova,2012).  Pada penelitian ini diukur dengan 

skala Likert dari STS (sangat tidak setuju diberi skor 1), TS (tidak 

setuju diberi skor 2), N (netral diberi skor 3), S (setuju diberi skor 4), 

SS (sangat setuju diberi skor 5) sesuai dengan instrumen pada 

penelitian Navratilova (2012), semakin tinggi skor menunjukkan 

semakin tinggi tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor 

 pada KAP di Semarang. 

Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah: 

1. Umur KAP merupakan seberapa lama berdirinya sebuah KAP 

(Navratilova,2012). Kantor Akuntan Publik yang telah berdiri lama 

tentu memiliki auditor yang selalu mengikuti perkembangan teknologi 

informasi sekarang ini menggunakan bantuan komputerisasi dalam 

melaksanakan penugasan audit. Pada penelitian ini diukur dalam 

berapa tahun lama KAP telah berdiri atau beroperasi. 

2. Kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi adalah  

dorongan kebutuhan profesi baik dari dalam KAP maupun dari 

kegiatan diluar KAP (Navratilova,2012). Indikator yang digunakan 

yaitu (a) Kondisi dan peraturan kerja diluar kantor akuntan publik, (b) 
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Kegiatan klien dan dunia usaha, dan (c) Kesadaran profesi dan 

dorongan organisasi IAI. Pada penelitian ini diukur dengan skala 

Likert dari STS (sangat tidak setuju diberi skor 1), TS (tidak setuju 

diberi skor 2), N (netral diberi skor 3), S (setuju diberi skor 4), SS 

(sangat setuju diberi skor 5) sesuai dengan instrumen pada 

Navratilova (2012), semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi 

kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi. 

3. Pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor  adalah pengetahuan 

atau pendidikan yang disyaratkan dalam Standar Profesional Akuntan 

Publik.Menurut SA seksi 335 (PSA no 57) dalam buku (Halim, 

2004)Auditing dalam lingkungan sistem informasi komputer, yang 

dimaksud dengan keahlian minimum meliputi: 

a. Pengetahuan dasar komputer dan fungsi computer secara umum 

b. Pengetahuan dasar operating system software dan perangkat lunak 

c. Pemahaman teknik pengolahan file dan struktur data 

d. Kemampuan bekerja dengan perangkat lunak 

e. Kemampuan mereview system dokumentasi 

f. Pengetahuan dasar pengendalian PDE (proses data secara 

elektronik) 

g. Perancangan Audit dan supervisi pelaksanaan dilingkungan PDE 

(proses data secara elektronik) 

h. Pemahaman perkembangan dan perubahan sistem dan program 

dalam suatu entitas. 
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Pada penelitian ini diukur dengan skala Likert dari STS (sangat tidak 

setuju diberi skor 1), TS (tidak setuju diberi skor 2), N (netral diberi 

skor 3), S (setuju diberi skor 4), SS (sangat setuju diberi skor 5) sesuai 

dengan instrumen pada Navratilova (2012), semakin tinggi skor 

menunjukkan semakin tinggi  pengetahuan atau pendidikan khusus 

dari auditor. 

4. Ketaatan terhadap standar SPAP adalah penggunaan standar auditing 

yang disyaratkan oleh IAI  (Ikatan Akuntan Indonesia) 

(Navratilova,2012). Pada penelitian ini diukur dengan skala Likert 

dari STS (sangat tidak setuju diberi skor 1), TS (tidak setuju diberi 

skor 2), N (netral diberi skor 3), S (setuju diberi skor 4), SS (sangat 

setuju diberi skor 5) sesuai dengan instrumen pada Kartika (2011), 

semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi ketaatan terhadap 

standar SPAP . 

5. Teknik audit berbasis sistem informasi adalah teknik audit sistem 

informasi dalam pelaksanaannya, yaitu meliputi penggunaan software 

audit, pengujian data, prosedur reviewer analistis, pengujian 

pengendalian, pengaksesan file, pengelompokan serta pembuat 

laporan (Navratilova,2012). Pada penelitian ini  diukur dengan skala 

Likert dari STS (sangat tidak setuju diberi skor 1), TS (tidak setuju 

diberi skor 2), N (netral diberi skor 3), S (setuju diberi skor 4), SS 

(sangat setuju diberi skor 5) sesuai dengan instrumen pada 
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Navratilova (2012), semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik 

teknis audit berbasis sistem informasi. 

6. Kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi adalah kegiatan 

yang dilakukan auditor yang berhubungan dengan perlindungan 

sistem informasi data klien yang dilaksanakan oleh KAP 

(Navratiolova,2012).  Pada penelitian ini  diukur dengan skala Likert 

dari STS (sangat tidak setuju diberi skor 1), TS (tidak setuju diberi 

skor 2), N (netral diberi skor 3), S (setuju diberi skor 4), SS (sangat 

setuju diberi skor 5) sesuai dengan instrumen pada Navratilova 

(2012), semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik Kerahasiaan 

informasi dalam teknologi informasi. 

7. Lama Audit merupakan seberapa lama atau singkat waktu yang 

dibutuhkan untuk mengaudit klien (Kristian dan Imelda,2015). Pada 

penelitian ini diukur dengan waktu yang dibutuhkan untuk audit 

tahunan yaitu 0-3 minggu, 4-8 minggu dan lebih dari 8 minggu 

dengan instrumen pada Kristian dan Imelda (2015). 

3.5. PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN 

3.5.1. UJI VALIDITAS 

Analisa validasi digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat mengungkapkan ketetapan gejala yang dapat diukur 

(Singarimbun, 2002 : 124). Uji validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai 

suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya 

yang diukur (Umar, 2001 : 58). Uji validitas digunakan untuk mengukur 
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apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut ( Santoso,2004:270). Uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah suatu pertanyaan kuesioner dapat 

mengungkap data-data/ informasi-informasi  yang ada pada variabel-

variabel penelitian secara tepat. Uji validitas dapat diukur dan dilakukan 

dengan cara melihat nilai r hitung dan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r 

tabel maka dapat  dikatakan bahwa kuesioner valid. 

3.5.2. UJI RELIABILITAS 

Uji reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau keakuratan 

yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran (Umar,2001:57). Uji 

reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable, ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut 

adalah stabil dari waktu ke waktu  (Santoso,2004:270). Dalam penelitian ini 

teknik mencari reliabilitas menggunakan rumus alpha melalui perhitungan 

dengan menggunakan komputer dengan program SPSS. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan melihat pada koefisien Cronbach Alpha (syaratnya adalah 

jika nilainya ≥ 0,60 maka reliabel). 
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3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

3.6.1. UJI ASUMSI KLASIK 

a. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independent keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

ini dapat dilakukan dengan uji Kolmogorof-Smirnov. Model regresi 

dikatakan normal jika nilai Asymp. Sig .>0,05. (Santoso, 2001: 212). 

b. Uji Multikolineritas 

 Pengujian asumsi kedua adalah uji multikolinearitas antar variabel-

variabel unsur yang masuk kedalam model. Metode untuk 

mendiagnose adanya multikolinearitas dilakukan dengan uji Variance 

Infation Factor (VIF) yang dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : Jika VIF <10 dan Tolerance > 0,1 maka dipastikan tidak 

terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2012). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Non Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terdapat varians variabel yang tidak sama. 

Heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksiran (estimate) 

yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam 

sampel besar. Model regresi yang baik yaitu yang mengandung 

homokedastisitas. Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas 
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adalah dengan menggunakan uji Glejser. Gujarati (2012) mengatakan 

bahwa uji glejser dilakukan dengan meregresi variabel  independen 

terhadap nilai absolut residual.  Jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2002). 

3.6.2. ANALISIS REGRESI 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis 

regresi untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

Gujarati (2012) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian 

terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang 

diterangkan (the explained variabel) dengan satu variabel atau lebih 

variabel yang menerangkan ( the explanatory). Uji regresi dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 +e 

Keterangan: 

Y =  Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor 

a = Konstanta 

β1-β7 = Koefisien regresi 

X1 = Umur KAP 

X2 = Kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi 

X3 = Pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor 

X4 = Ketaatan terhadap standar SPAP 

X5 = Teknik audit berbasis sistem informasi 

X6 = Kerahasiaan informasi dalam teknologi 
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X7 = Lama audit 

e = error 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

Untuk menguji hipotesis menggunakan uji t dengan langkah-langkah: 

a. Merumuskan hipotesis: 

Ho = tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

Ha = ada pengaruh  variabel X terhadap variabel Y 

b. Level of signifikan (α = 0,05) 

c. Menentukan kriteria pengujian dan menarik kesimpulan: 

Ho diterima jika Sig. t  > 0,05 artinya tidak ada pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 

Ho ditolak jika Sig. t  < 0,05 artinya ada pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y. 

UJI FIT MODEL 

Ketepatan fungsi regresi pada sampel dalam menaksirkan nilai aktual 

dapat diukur dengan Goodness of fitnya. Uji Statistik F pada dasarnya 

menunjukkan bahwa semua variabel independen yang dimasukan dalam 

model regresi akan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Ghozali,2011). 

Dasar untuk pengambilan keputusan : 

Signifikansi F < 0,05 maka model regresi fit dengan data 

Signifikansi F > 0,05 maka model regresi tidak fit dengan data 
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UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa 

jauh atau berapa persen variabel X mempengaruhi variabel Y. Ini dilakukan 

dengan melihat pada nilai Adjusted R
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


