
 

 

34 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono(2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh auditor yang pada KAP di Semarang. Total KAP yang ada di Semarang 

adalah 26.  

Tabel 1Sampel Penelitian 

No Nama KAP 
Jumlah 

Auditor 

Jumlah Auditor 

yang Bersedia 

Mengisi 

Kuesioner 

1. KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah, & Jerry 5 5 

2. KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 6 5 

3. KAP Benny, Tony, Frans, & Daniel 8 4 

4. KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 8 - 

5. KAP Endang Dewiwati 2 2 

6. KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan 3 - 

7. KAP Drs. Hananta Budiarto & Rekan 15 - 

8. KAP Heliantono & Rekan 3 - 

9. KAP I. Soetikno 5 5 

10. 
KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng 

Pamudji dan Rekan 
10 7 

11. KAP Leonard, Mulia, Richard - 2 

12. KAP Dr. Rahardja, M.Si., CPA 19 - 
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13. KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan 10 5 

14. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi & Rekan 10 - 

15. KAP Sodikin & Harijanto 10 5 

16. KAP Sukardi Hasan & Rekan - - 

17. KAP Tarmizi Achmad 10 - 

18. KAP Tri Bowo Yulianti 9 5 

19. KAP Irawati 8 - 

20. KAP Sarastanto & Rekan 8 5 

21. KAP Siswanto 3 3 

22. KAP Suratman 6 6 

23. KAP Jonas Subarka 12 5 

24. KAP Arnestesa 8 5 

25. KAP Ashari & Ida Nurhayati 5 5 

26. KAP Harhinto Teguh 9 5 

TOTAL AUDITOR BERSEDIA 79 

Sumber : http://pppk.kemenkeu.go.id 

Menurut Sugiyono(2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakateristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang peneliti butuhkan harus memenuhi 

kriteria. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). 

Sampel penelitian ini akan dipilih dengan kriteria : 

1. Auditor yang masih aktif bekerja pada KAP di Semarang 

2. Bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner 
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Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan/pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017) 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Menurut   Sugiyono (2017), 

metode penelititan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi/sampek tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.  

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Gender 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender diartikan sebagai jenis 

kelamin. Dalam penelitian ini, gender terdiri dari laki-laki dan perempuan. Variabel 

ini diukur dengan dummy yaitu auditor dengan gender perempuan diberi nilai 1 dan 

auditor dengan gender laki-laki diberi nilai 0 (Nasution, 2012). 

3.3.2. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan terakhir yang dilakukan oleh 

auditor. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan diukur dengan menggunakan skala 

nominal yaitu auditor dengan tingkat pendidikan terakhir S1diberi nilai 1, auditor 

dengan tingkat pendidikan terakhis S1 Profesi diberi nilai 2, auditor dengan tingkat 

pendidikan terakhir S2 diberi nilai 3, dan auditor dengan tingkat pendidikan terakhir 

S2 Profesi diberi nilai 4(Rianti, 2010). 
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3.3.3. Jenjang Jabatan 

Jenjang jabatan adalah jabatan yang didapat oleh auditor di KAP saat ini.  

Dalam penelitian ini, jenjang jabatan diukur dengan menggunakan skala nominal 

yaitu auditor dengan jabatan saat ini auditor junior diberi nilai 1, auditor senior diberi 

nilai 2, manajer diberi nilai 3, dan partner diberi nilai 4. (Hati, 2014). 

3.3.4. Pengalaman Audit 

Menurut Suraida (2005), pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam 

melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya 

penugasan yang pernah ditangani. Dalam penelitian ini, pengalaman audit diukur 

dalam banyaknya assignment yang ditangani oleh seorang auditor (Suraida, 2005). 

Hal ini dilakukan karena dengan menggunakan pengukuran lain yaitu lamanya 

waktu menjadi seorang auditor belum tentu membuat auditor berpengalaman dalam 

mendeteksi fraud.  

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel ini diukur menggunakan skala 

nominal yaitu 1-3 tugas diberi nilai 1, 4-7 tugas diberi nilai 2, 8-10 tugas diberi nilai 

3, dan lebih dari 10 tugas diberi nilai 4 (Ismi, 2015). 

3.3.5. Tipe Kepribadian 

Menurut Gordon Allport, kepribadian adalah suatu organisasi (berbagai 

aspek psikis dan fisik) yang merupakan suatu struktur yang sekaligus proses. Peneliti 

mengukur variabel ini menggunakan tipe kepribadian auditor menggunakan Tipe 

Kepribadian Myers-Briggs Type Indicators (MBTI). MBTI memiliki 4 dimensi yang 

terdiri dari dimensi pemusatan perhatian (Introvert vs Extrovert), dimensi 

memahami informasi dari luar (Sensing vs Intuition). Dimensi menarik kesimpulan 
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dan keputusan (Thinking vs Feeling), dan dimensi pola hidup (Judging vs 

Perceiving). 

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner 

sebanyak 10 pernyataan. 10 pernyataan tersebut terdiri dari 5 pernyataan tentang 

dimensi memahami informasi dari luar dan 5 pernyataan tentang dimensi menarik 

kesimpulan dan keputusan. Untuk menyimpulkan kombinasi tipe kepribadian 

auditor, maka peneliti harus menghitung jawaban yang telah  dipilih oleh responden 

dan menyimpulkan responden lebih banyak memilih kombinasi ST atau NT. Auditor 

dengankombinasi tipe kepribadian ST dan NT diberi nilai 1 dan auditor dengan 

kombinasi tipe kepribadian selain ST dan NT diberi nilai 0 (Nasution, 2012; 

Suryanto, Indriyani, & Sofyani, 2017). 

3.3.6. Kemampuan Interpersonal 

Kemampuan interpersonal bisa dilihat dari kepribadian seseorang. Setiap 

orang memiliki kepribadian yang berbeda dan memiliki ciri-ciri tersendiri, sikap, dan 

pola berpikir sendiri yang dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan mereka 

dibesarkan dan bentuk pendidikan yang diperoleh. Kemampuan interpersonal dapat 

diukur dalam 3 indikator yaitu kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan bekerja 

sama dengan orang lain. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel terdiri dari 7 

pernyataan yang diukur sengan skala Likert. Pada pernyataan nomor 1 dan nomor 3-

7 dengan nilai 1=Sangat Setuju, 2=Setuju, 3=Ragu-Ragu, 4=Tidak Setuju, 5=Sangat 

Tidak Setuju. Pada pernyataan nomor 2 dengan nilai 1=Sangat Tidak Setuju, 

2=Tidak Setuju, 3=Ragu-Ragu, 4=Setuju, 5=Sangat Setuju (Muchlis, 2015). 

3.3.7. Tekanan Anggaran Waktu 

Menurut Josoprijonggo (2005), tekanan waktu adalah kondisi/situasi 

lingkungan yang dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan audit yang dapat berupa 
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suatu keadaan yang membuat auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap 

waktu yang telah ditetapkan. Tekanan anggaran waktu diukur dengan indikator yang 

digunakan pada penelitian Anggriawan(2014) yaitu : 

a. Tipe fungsional : perilaku (attitude) auditor yang cenderung untuk 

meningkatkan kinerjanya dengan bekerja lebih baik serta pemanfaatan 

waktu secara efektif. 

b. Tipe disfungsional : perilaku (attitude) auditor yang dapat menurunkan 

kualitas auditor karena lebih cenderung memprioritaskan beberapa tugas. 

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel terdiri dari 6 pernyataan yang 

diukur sengan skala Likert. Seluruh pernyataan dengan nilai 1=Sangat Tidak 

Setuju, 2=Tidak Setuju, 3=Netral, 4=Setuju, 5=Sangat Setuju (Fatimah, 

2016). 

3.3.8. Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 

Menurut Sucipto (2007), kemampuan auditor mendeteksi kecurangan adalah 

kualitas dari seseorang auditor dalam menjelaskan bahwa kekurangwajaran laporan 

keuangan yang disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan 

kecurangan (fraud) tersebut. Menurut Taufik(2008) ada 2 hal yang mendasari 

kemampuan mendeteksi fraudyaitu seberapa penting para auditor memandang 

kecurangan (fraud) sebagai suatu kesalahan dan sejauh mana pengetahuan/wawasan 

para auditor dalam mencegah suatu kecurangan (fraud) itu sendiri. Kemampuan 

auditor mendeteksi fraud diukur dengan memberikan 7 kasus yang mewakili 2 

indikator yaitu seberapa penting para auditor memandang fraud sebagai suatu 

kesalahan dan sejauh mana pengetahuan para auditor dalam mendeteksi suatu 

kecurangan (fraud) itu sendiri (Taufik, 2008).  
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3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menggunakan 

kuesioner sehingga membutuhkan statistik deskriptif untuk menjabarkan 

penyebaran dan pengumpulan kuesioner kepada responden. Statistik deskriptif bisa 

memberikan deskripsi suatu data dilihat dari mean, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, dan range. 

3.4.2. Uji Validitas 

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah/valid tidaknya suatu kuesioner 

(Ghozali, 2016). Suatu kuesioner dinilai valid jika pertanyaan dalam kuesioner  

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Uji signifikansi 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan r table untuk degree of 

freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel, sig α yang digunakan 

adalah 0,05. Kemudian dilakukan pembandingan antara r hitung dan r tablenya. 

Jika r hitung > r table maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika 

r hitung < r table maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.4.3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2016). Sebuah kuesioner dinilai 

reliabel jika jawaban responden tentang suatu pernyataan konsisten dengan 

penyataan lain yang saling berhubungan. Dengan menggunakan aplikasi SPSS, 

reliabilitas suatu pernyataan dapat diukur menggunakan uji statistik Cronbach 

Alpha (α). Suatu pernyataan dinyatakan reliabel jika mendapatkan nilai Cronbach 
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Alpha> 0,50. Sedangkan pernyataan dinyatakan tidak reliabel jika mendapatkan 

nilai Cronbach Alpha< 0,50. 

3.4.4. Uji Asumsi Klasik 

3.4.4.1. Uji Normalitas 

Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu/residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Distribusi yang normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan 

ploting data residual normal akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016). 

3.4.4.2. Uji Multikolinearitas 

 Multikolineritas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi/hubungan antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi/hubungan di antara 

variabel independen. Jika variabl independen saling berkorelasi maka 

variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol (0). Multikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF).  Setiap variabel independen menjadi 

variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. 

Variabel tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolarance ≤ 1 atau sama 

dengan nilai VIF ≤ 10. Pengobatan yang dilakukan jika terjadi 

multikolineritas (Murniati et al., 2013) : 

1. Melakukan transformasi terhadap variabel misal dalam bentuk log. 
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2. Menambah jumlah observasi. 

3. Membuang variabel yang paling mengandung multikolinearitas. 

 

3.4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain mengalami kesamaan, maka disebut sebagai 

homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas diukur menggunakan uji Glejser. Pengobatan yang 

harus dilakukan heteroskedastisitas (Murniati et al., 2013) : 

1. Mengubah variabel dalam bentuk Log, kecuali variabel yang 

satuannya sudah prosen (%) tidak dilakukan transformasi. 

2. Membagi dengan variabel yang mengandung heteroskedastisitas 

paling besar. 

3.4.5. Uji Fit Model 

3.4.5.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan modela dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

dari koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien 

determinasi (R2) yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terlalu terbebas. 

Nilai yang mendekati 1 diartikan bahwa variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
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variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah Adjusted R2x 

100%. 

3.4.5.2. Uji T 

Uji T adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh 1 variabel independen secara individu dalam menjelaskan 

variabel dependen. Kriteria yang harus dicapai adalah dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung > t 

tabel maka Ha diterima atau variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen.  

3.4.5.3. Uji F 

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji joint hipotesia 

bahwa b1, b2, dan b3 secara simultan sama dengan 0 (Ghozali, 2016). Uji 

F juga disebut sebagai uji signifikansi secara keseluruhan. Kriteria yang 

harus dicapai adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai 

F tabel. Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 

3.4.6. Uji Hipotesis 

Uji regresi berganda adalah alat analisis regresi yang digunakan 

sebagai kajian terhadap hubungan 1 variabel dependen dengan 1 atau lebih 

variabel independen. Tujuan dari uji analisis regresi adalah untuk 

memahami kaitan variabel independn dan variabel dependen (Murniati et 

al., 2013). 

Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e 
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Keterangan : 

Y  = Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud 

α  = Bilangan konstanta 

β1-7 = Koefisien arah regresi 

X1 = Gender 

X2 = Tingkat pendidikan 

X3 = Jenjang jabatan 

X4 = Pengalaman audit 

X5 = Tipe kepribadian 

X6 = Kemampuan interpersonal 

X7 = Tekanan anggaran waktu 

e   = error 

 

  


