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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan 

pendekatan kuantitatif. Analisis data kuantitatif yakni data yang berhubungan 

dengan angka-angka, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran, maupun dari 

nilai suatu data yang diperoleh dengan dengan jalan mengubah data kualitatif ke 

dalam data kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menjelaskan pengaruh skeptisisme profesional, kecakapan profesional, beban 

kerja, supervisi, kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.  

 

3.2. Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah sekumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki 

kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan berdasarkan kualitas dan ciri-

ciri tersebut, populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sedangkan sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 1996). Populasi 

penelitian ini adalah auditor yang berada di KAP di kota Semarang, dimana di 

kota Semarang terdapat 14 KAP dengan jumlah auditor sebanyak 192 auditor. 

Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik  purposive sampling, yaitu 

pemilihan terhadap sampel yang mendasarkan pada kriteria tertentu yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun kriterianya 

adalah:  
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1. Auditor yang terdaftar di KAP Semarang.  

2. Sudah bekerja menjadi auditor lebih dari 1 tahun.  

3. Menyediakan diri untuk mengisi kuesioner.  

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No Kantor Akuntan 

Publik 

Alamat Jumlah 

Auditor  

Kuesioner 

1. KAP Darsono dan Budi 

Cahyo Santoso 

Jl. Mugas Dalam 65 20 2 

2. KAP Hananta Budianto 

& Rekan 

Jl Sisingamangaraja 

20-22 

15 Tidak 

Bersedia 

3. KAP Yulianti SE BAP Jl Letjen MT 

Haryono 548 

10 5 

4. KAP Riza, Adi, Syahril 

dan Rekan  

Jl. Taman Durian 

no 2 

5 5 

5. KAP Bayudi Yohanna 

Suzy Arie (BYSA) 

Jl. Mangga V No. 6 10 5 

6. KAP Leonard Mulia & 

Richard 

Jl. Marina 8 komp 

PRPP 

60 Tidak 

Bersedia 

7. KAP Hadori & Rekan Jl Tegalsari raya no 

53 

10 Tidak 

Bersedia 

8. KAP Sodikin Dan 

Harjianto 

Jl.Pamularsih Raya 

no.16 

5 5 

9. KAP I. Soetikno Jl Durian Raya 20 

kav 3 

10 4 

10. KAP Ruchendi, 

Mardijito & Rushadi 

Jl Beruang Raya no 

48 

10 Tidak 

Bersedia 

11. KAP Kumalahadi, 

Kuncara dan Rekan 

Jl. Bukit Agung 

Blok AA no.1 

7 Tidak 

Bersedia 

12. KAP Drs. Benny 

Gunawan 

Jl Puri anjasmoro 

BIok EE I no.6 

15 5 

13. KAP Jonas Subarka Jl. Puri Anjasmoro 

EE 3 

5 5 

14. KAP Benny, Tony, Frans 

dan Daniel 

Jl. Puri Anjasmoro 

Blok DD 1/3 

10 10 

Jumlah  192 46 

Sumber: (www.akuntanpublik.org), 2018 

Berdasarkan data tersebut maka kuesioner yang akan dibagikan kepada 

auditor yang bersedia mengisi kuesioner sebanyak 46. 
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3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel 

terikat dan enam variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kualitas audit, sedangkan variabel bebasnya adalah skeptisisme 

profesional, kecakapan profesional, beban kerja, supervisi, kompetensi dan 

independensi. 

 Definisi oprasional dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Kualitas Audit  

Kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan 

yang ada pada laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam laporan 

auditan. (Burhanudin,2016). 

Skala yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu 

pada Skala Likert 1-5. 

2. SkeptisismeProfesional   

Skeptisisme profesional merupakan sikap (attitude) auditor dalam melakukan 

penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit 

(Hartan, 2016). 

Skala yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu 

pada Skala Likert 1-5. 

3. Kecakapan Profesional 
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Kecakapan profesional merupakan kemampuan auditor untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit 

sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan 

obyektif (Mangiri, 2014). 

Skala yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu 

pada Skala Likert 1-5. 

4. Beban Kerja 

Beban kerja adalah penilaian mengenai sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan 

yang harus diselesaikan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. (Artadi, 

2014). 

Skala yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu 

pada Skala Likert 1-5. 

5. Supervisi  

Supervisi merupakan tindakan pengawasan dan pengontrol yang dilakukan 

oleh atasan kepada bawahan yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan 

dan pengendalian terhadap kualitas tugas yang telah ditentukan (Saraswati, 

2012). 

Skala yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu 

pada Skala Likert 1-5. 

6. Kompetensi  

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar (Putra, 2012) 

Skala yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu 

pada Skala Likert 1-5. 
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7. Independensi 

Independensi adalah sikap yang terdapat pada diri auditor yang bebas dari 

pengaruh dan tekanan dari dalam maupun luar ketika mengambil suatu 

keputusan ,dimana dalam pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan 

fakta yang ada dan secara obyektif.(Burhanudin,2016) 

Skala yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu 

pada Skala Likert 1-5. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan 

kuesioner yang terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai skeptisisme profesional, kecakapan profesional, beban kerja, 

supervisi, kompetensi, independensi dan kualitas audit. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Dimana 

kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis yang 

langsung sudah disediakan pilihan jawabannya yang berisi tentang skeptisisme 

profesional, kecakapan profesional, beban kerja, supervisi, kompetensi, 

independensi dan kualitas audit. 



 

44 

 

 

 

3.6. Analisis Data 

3.6.1. Uji Validitas dan Relibilitas Data 

Sebelum pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang 

digunakan. 

1) Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kevalidan 

kuesioner. Validitas menunjukkan sejauhmana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melalukan fungsi ukurnya 

(Saifuddin, 2003). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas 

kuesioner adalah berdasarkan Rumus Koefisien Product Moment 

Pearson, yaitu : 

   

     2222 YYNXXN

YXXYN
rXY




  

 

Dimana : 

rxy :  koefisien korelasi Product Moment 

X    :  nilai dari item ( pertanyaan)  

Y    :  nilai dari total item 

N    :  banyaknya responden atau sampel penelitian (Saifuddin, 

2003)  



 

45 

 

Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program 

SPSS (Statistical Package for Sosial Science). Untuk menentukan 

nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu dikondultasikan 

dengan r product moment. Kriteria penilaian uji validitas, adalah : 

1). Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut valid. 

2). Apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana 

hasil suatu pengkuran bisa dipercaya (Saifudin, 2003). Hasil 

pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama 

aspek yang diukur dalam diri subjek emang belum berubah (Saifudin, 

2003). 

Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah 

dengan menggunakan Rumus Koefisien Cronbach Alpha (Saifudin, 

2003) : 

 rrk

kr




1
  

 

Dimana : 
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 = Koefisien Crinbach Alpha 

k = Jumlah item valid 

r = Rata-rata korelasi antar item 

1 = Konstanta 

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan pada 

penelitian ini akan menggunakan rumus Koefisien Cronbach Alpha. Nilai 

Cronbach Alpha pada penelitian ini akan digunakan nilai 0.6 dengan 

asumsi bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan reliabel bila 

nilai Cronbach Alpha ≥ 0.6 (Nunally, 1996 dalam Ghozali, 2011). 

 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Analisis data dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Berganda, 

tetapi sebelum melakukan analisis regresi berganda digunakan uji asumsi 

klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heterokesdastisitas. 

 1)  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel 

independen dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov-

smirnov dan uji shapiro. Ketentuannya adalah apabila nilai signifikansi > 

0,05 maka sebaran data berdistribusi normal, namun apabila nilai 

signifikansi < 0,05 maka sebaran data berdistribusi tidak normal. 

 

 



 

47 

 

 2) Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinieritas dimaksudkan untuk mebuktikan atau 

menguji ada tidaknya hubungan linear antara variable bebas 

(independent) satu dengan variable bebas (independent) lainnya. Dalam 

analisis regresi linear berganda, terdapat dua atau lebih variable bebas 

(independent)yang diduga akan mempengaruhi variable tergantungnya 

(dependen). Pendegaan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan 

apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linear di antara variabel 

independent. Pengujian adanya  multikoliniearitas dilihat dari nilai 

tolerance dan varian variable factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =1/tolerance). Nilai yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah niai 

tolerance<0,1 atau sama dengan nilai VIF<10 (Ghozali, 2011). 

 

 3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melakukan uji glejser. 

Ketentuannya adalah apabila nilai signifikansi antara variable bebas 

dengan absolut residual >0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak 

ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 
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3.6.3. Uji Model Fit (Uji Kelayakan Model) 

  Uji model fit digunakan untuk mengetahui karakteristik data 

berdistribusi normal atau tidak yang perlu diketahui untuk keperluan 

analisis lebih lanjut dari data tersebut. Uji Model Fit memiliki tujuan untuk 

mengetahui apakah suatu variabel bisa didekati menggunakan distribusi 

atau tidak. Uji Goodness of Fit sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis 

menurut jumlah populasi yang diuji dan independensi data, yaitu : 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Mean Satu Sampel (One Sample T-Test) 

3. Uji Mean Dua Sampel Independen (Independent Sample T-Test) 

4. Uji Mean Dua Sampel Berpasangan (Paired Sample T-Test) 

 

3.6.4. Koefisien Determinasi (adjusted R2) 

Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam 

menerangkan variabel tergantung dapat diketahui dari besarnya koefisien 

determinan (adjusted R2) Jika yang diperoleh dari hasil perhitungan 

menunjukkan semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan 

bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel tergantung 

semakin besar. Hal ini artinya model yang digunakan semakin besar untuk 

menerangkan variasi variabel tergantungnya. Sebaliknya jika R2 

menunjukkan semakin kecil (endekati nol), maka dapat dikatakan bahwa 

sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung 

semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk 
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menerangkan variasi variabel tergantung. Secara umum dikatakan bahwa 

besarnya koefisien determinan berganda (R2) berada antara 0 dan 1. 

 

3.6.5. Regresi Berganda 

Berdasarkan hubugan dua variabel yang dinyatakan dengan 

persamaan linear dapat digunakan untuk membuat prediksi (ramalan) 

tentang besarnya nilai Y (variabel dependen) berdasarkan nilai X tertentu 

(variabel independent). Prediksi tersebut akan menjadi lebih baik bila kita 

tidak hanya memperhatikan satu variabel yang mempengaruhi (variabel 

independen) sehingga menggunakan analisis regresi linear berganda 

(Djarwanto, 1985). 

Adapun bentuk persamaan regresi yang digunakan dapat 

dirumuskan (Ghozali, 2011) : 

Y =  + 1Xskeptisisme profesional + 2Xkecakapan profesional + 3Xbeban kerja + 

4Xsupervisi + 5Xkompetensi + 6Xindependensi + e  

 

Keterangan : 

Y : Variabel terikat : kualitas audit 

 : Koefisien Konstanta 

1, 2, 3, 4,5, 6 : Koefisien variabel bebas: skeptisisme 

profesional, kecakapan profesional, beban kerja, 

supervisi, kompetensi, independensi 

X1, X2, X3, X4, X5, X6 : Variabel bebas: skeptisisme profesional, 

kecakapan profesional, beban kerja, supervisi, 

kompetensi, independensi 

e  : faktor penganggu 
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3.6.6. Uji Hipotesis 

Pengujian secara parsial (Uji T) 

Pengukuran ttes dimaksudkan untuk mempengaruhi apakah secara 

individu ada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel 

terikat. Pengujian secara parsial untuk setiap koefisien regresi diuji 

untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, dengan melihat tingkat signifikansi nilai t pada 

5% rumus yang di gunakan (Gujarati,1997) : 

 

 

Keterangan: 

th : t hitung 

  i : parameter yang diestimasi 

Se : standar eror 

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai 

mutlak thit ttabel atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(tingkat kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan 

hipotesis alternatif (Ha) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan 

bila nilai thit< ttabel atau nilai probabilitas signifikansinya lebih besar 

dari 0,05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (Ho) 

diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 
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