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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Semarang dan yang berasal 

dari satu unit kerja. Dari data yang didapat dari Iapi dan web kemenkeu, 

dimana KAP yang terdaftar di Semarang per tahun 2017 berjumlah 

sebanyak 15 KAP dan jumlah auditor dari 15 KAP itu sebanyak 141 

auditor. (sumber : Direktorat KAP 

Semarang/www.iapi.or.id/kemenkeu.org) 

3.1.2 Sampel 

  Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling untuk metode 

penyempelan yaitu pengambilan sampel bertujuan yang dilakukan dengan 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini, kriteria sampel yang akan digunakan oleh peneliti ialah 

1.  Auditor yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik wilayah Semarang, 

dan 

2. Auditor yang bersedia untuk mengisi kuesioner. 
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TABEL 3.1 

DAFTAR KAP 

NAMA KAP JUMLAH 

AUDITOR 

JUMLAH 

SAMPEL 

KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 

(Cabang) 

5 5 

KAP Benny, Tony, Frans, dan 

Daniel (Cabang) 

20 15 

KAP Darsono dan Budi Cahyo 

Santoso 

25 2 

KAP Hadori Sugiarto Adi dan 

Rekan (Cabang) 

10 0 

 

KAP Drs Hanata Budianto dan 

Rekan (Cabang) 

12 0 

KAP Herlianto dan Rekan (Cabang) 8 0 

KAP I. Soetikno 7 5 

KAP Drs Soekamto 5 5 

KAP Leonard, Mulia dan Richard 

(Cabang) 

30 0 

KAP Dr. Rahardja M.Si, CPA 5 0 

KAP Ruchendi, Mardjito dan 

Rushadi 

5 0 

KAP Sodikin dan Harijanto 3 0 

KAP Tarmizi Achmad 5 5 

KAP Yulianti, SE, BAP 6 5 

KAP Ashari & Ida Nurhayati 5 5 

KAP Sugeng Padmuji 28 8 

TOTAL 141 56 

(Sumber : informasi masing – masing KAP) 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang peneliti gunakan pada penelitian tersebut adalah 

data primer. Data primer tersebut diperoleh langsung dari masing - masing 

responden yang  sesuai dengan kriteria responden yaitu auditor yang 

bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Semarang  

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan memberikan  kuesioner yang nantinya akan 

diisi sesuai dengan opini masing – masing individu sampel. 

3.2.3  Alat Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat 

untuk mengumpulkan data. Kuesioner ini nantinya akan berisikan 

tanggapan auditor sebagai responden mengenai profesionalisme, 

komitmen profesional,  pengalaman auditor, etika profesi, dan 

pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan yang dimiliki responden. 

Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert dengan rentang nilai 

satu sampai empat dimana nanti akan menunjukan apabila semakin tinggi 

skor yang di berikan responden maka semakin tepat pula opini yang 

diberikan oleh responden. 
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3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

3.3.1.1 Pertimbangan Tingkat Materialitas 

 Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah Pertimbangan tingkat materialitas. Materialitas 

adalah suatu yang relative, nilai kuantitatif yang penting dari suatu 

informasi keuangan, bagi para pemakai laporan keuangan, dalam konteks 

pembuatan keputusan (Paul Fhrriskoff, 1970) dalam Listian (2008). Dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas, auditor membutuhkan 

kemampuan judgementnya atas suatu informasi laporan keuangan yang 

dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh 

ukuran / sifat kesalahan penyajian.  Suatu salah saji dalam laporan 

keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan salah saji tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional 

(Arens & Loebbecke, 2003). 

  Variabel pertimbangan tingkat materialitas diukur dengan 

menggunakan skala likert yang terdiri dari lima poin (Sangat Tidak Setuju, 

Tidak Setuju, Neutral, Setuju, Sangat Setuju) . Dimana jawaban sangat 

tidak setuju bernilai 1 hingga 5 untuk jawaban sangat setuju. Dengan 

adanya recoding pada pertanyaan nomor 1,2,7 dan 8 karena kuesioner ini, 

maka jawaban sangat tidak setuju akan bernilai 5, jawaban tidak setuju 
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bernilai 4, jawaban neutral benilai 3, jawaban setuju bernilai 2, dan 

jawaban sangat setuju bernilai 1. 

  Semakin tinggi skor yang diperoleh responden, maka semakin 

baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang dimiliki auditor.  

3.3.2 Variabel Independen 

 Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah professionalisme, komitmen profesional, 

pengalaman kerja auditor, etika profesi, pengalaman, dan pengetahuan 

dalam mendeteksi kekeliruan adalah bagaimana seorang auditor 

independen dapat mempertimbangkan tingkat materialitas untuk 

membantu auditor merencanakan pengumpulan bukti audit yang nantinya 

akan menjadi tanggungjawab auditor akan laporan hasil auditnya.  

3.3.2.1 Profesionalisme 

Profesionalisme auditor merupakan suatu sikap tanggungjawab 

untuk bertindak lebih baik dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri 

sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan 

publik sebagai professional mengakui adanya tanggungjawab pada 

masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat 

(Arens, 2014).  Dalam mempertimbangkan tingkat materialitas, auditor 

dituntut untuk bersikap professional agar pertimbangan yang ia tentukan 

itu tepat dan benar sesuai dengan apa yang ia yakini (Putri, 2014).  
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Indikator penelitian untuk variabel profesionalisme auditor ialah 

terdiri dari kewajiban social, dedikasi terhadap profesi, kemandirian, 

keyakinan pada aturan profesi dan hubungan dengan rekan sesama profesi,  

Instrument kuisioner yang akan diajukan kepada responden 

diambil dari Hall yang dikembangkan oleh Euis Marliah (2016). Variabel 

profesionalisme diukur dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari 

lima poin (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Neutral, Setuju, Sangat 

Setuju) . Dimana jawaban sangat tidak setuju bernilai 1 hingga 5 untuk 

jawaban sangat setuju. Semakin tinggi nilai menunjukan semakin tinggi 

tingkat profesionalisme yang dimiliki oleh auditor. 

3.3.2.2 Komitmen profesional 

 Komitmen merupakan sebuah rasa mendalam yang dimiliki 

seseorang dengan profesi yang dianutnya, rasa itu bisa memicu perasaan 

bangga, ingin memiliki, dan selalu memperjuangkan suatu profesi yang 

sedang dijalani (Frank & Ariyanto, 2016). Komitmen profesional ialah 

tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh 

individu itu. Seseorang yang memiliki komitmen profesional tinggi maka 

memiliki kepercayaan dan penerimaan tinggi dalam tujuan profesinya, 

keinginan berusaha sekuat – kuatnya atas profesinya dan keinginan yang 

kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam profesi yang dipegang 

(wahyuningrum, 2008).  Komitmen profesional tersebut merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan 

terhadap perilaku yang dijalankan terlebih pada saat mempertimbangkan 
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tingkat materialitas dimana ia membutuhkan komitmen profesional untuk 

menjaga pendiriannya akan apa yang ia yakini benar sesuai dengan 

prosedur tertentu dalam menjalankan tugasnya.  

 Pada penelitian ini, komitmen profesional diukur dengan 

menggunakan instrument menurut Hall yang dikembangkan oleh 

wahyuningrum (2009) dan instrument kuesioner yang dikembangkan oleh 

kusuma (2012) dan kuesioner ini ditujukan untuk para auditor junior 

maupun senior yang bekerja di KAP dimana kuesioner ini untuk meneliti 

seberapa tinggi tingkat komitmen profesionalnya yaitu auditor yang ada 

didirinya dalam pekerjaannya. Variabel komitmen profesional diukur 

dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari lima poin (Sangat Tidak 

Setuju, Tidak Setuju, Neutral, Setuju, Sangat Setuju) . Dimana jawaban 

sangat tidak setuju bernilai 1 hingga 5 untuk jawaban sangat setuju. 

Dengan adanya recording pada pertanyaan nomor 14, maka jawaban 

sangat tidak setuju akan bernilai 5, jawaban tidak setuju bernilai 4, 

jawaban neutral benilai 3, jawaban setuju bernilai 2, dan jawaban sangat 

setuju bernilai 1. 

 Semakin tinggi skor yang diperoleh responden, maka semakin 

tinggi pula komitmen profesional yang dimiliki auditor. 
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3.3.2.3 Pengalaman Kerja Auditor  

 Pengalaman Kerja Auditor auditor ialah jumlah tingkat 

penugasan dan pemahaman kerja yang dimiliki oleh auditor yang diukur 

dari lamanya auditor itu bekerja, penugasan yang diberikan, keinginan 

auditor untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi 

dan pengauditan, serta banyaknya jenis perusahaan yang telah diperiksa 

sehingga dapat meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik dan lebih 

tepat dalam menentukan tingkat materialitas (Utami, 2014) 

 Indikator dari variabel pengalaman kerja auditor dalam 

penelitian ini ialah diukur dari lama auditor bekerja dan banyaknya 

penugasan yang telah dilakukan auditor.  

 Variabel pengalaman auditor diukur dengan menggunakan skala 

likert yang terdiri dari terdiri dari lima poin (Sangat Tidak Setuju, Tidak 

Setuju, Neutral, Setuju, Sangat Setuju) . Dimana jawaban sangat tidak 

setuju bernilai 1 hingga 5 untuk jawaban sangat setuju. . Dengan adanya 

recording pada pertanyaan nomor 5 karena kuesioner ini,. maka jawaban 

sangat tidak setuju akan bernilai 5, jawaban tidak setuju bernilai 4, 

jawaban neutral benilai 3, jawaban setuju bernilai 2, dan jawaban sangat 

setuju bernilai 1. 

 Semakin tinggi skor yang diperoleh responden, maka semakin 

tinggi pula Pengalaman Kerja Auditor yang dimiliki. 
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3.3.2.4 Etika Profesi 

 Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang 

membedakan profesi itu dengan profesi yang lainnya dan bertujuan untuk 

mengatur tingkah laku para anggotanya (Muhammad, 2013). Etika profesi 

yang dipegang auditor harus kuat sehingga ia dapat melawan dilemma 

etika yang dapat merugikannya. Dengan etika auditor yang kuat, maka 

auditor dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dengan tepat karena 

tidak ada pihak luar yang akan bisa mempengaruhinya (Christanti, 2014). 

 Indikator dari variabel etika profesi dalam penelitian ini ialah 

diukur dari persepsi responden mengenai sejauh mana responden memiliki 

pemikiran dan melaksanakan hal yang benar dalam menjalankan 

profesinya. 

 Pada penelitian ini, etika profesi diukur dengan menggunakan 

instrument kuesioner yang dikembangkan oleh Christanti (2014). Variabel 

etika profesi diukur dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari 

lima poin (Sangat Besar, Besar, Neutral, Kecil, Sangat Kecil) . Dimana 

jawaban sangat besar bernilai 1 hingga 5 untuk jawaban sangat kecil. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh responden, maka semakin tinggi pula 

etika profesi yang ditaati auditor. Semakin tinggi nilai yang didapat, maka 

semakin tinggi pula etika profesi yang dimiliki auditor. 

 

 



50 
 

3.3.2.5 Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan  

 Dalam melaksanakan tugas audit sampai pada suatu pernyataan 

pendapat, auditor harus bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi 

maupun dalam bidang auditing (Frank & Ariyanto, 2016). Selama 

melakukan pemeriksaan, auditor selalu bergantung pada pengetahuan yang 

dimiliki dimana auditor harus menentukan bahwa suatu kekeliruan 

kemungkinan menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material 

(Anggara, 2017). 

 Indikator dari variabel pengetahuan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan instrument untuk mendeteksi macam – macam kekeliruan 

yang terjadi dalam siklus penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Pada 

penelitian ini, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan diukur dengan 

menggunakan instrument kuesioner yang dikembangkan oleh Dewi 

(2010).  

 Variabel pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan diukur 

dengan menggunakan skala likert yang terdiri dari lima poin yaitu Sangat 

Setuju (SS) = skor 5, Setuju (S) = skor 4, Netral (N) = skor 3 Tidak Setuju 

(TS) = skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 1. Untuk pertanyaan 

nomor 4, 10, 12, 13, 16, dan 17 direcoding. maka jawaban sangat tidak 

setuju akan bernilai 5, jawaban tidak setuju bernilai 4, jawaban neutral 

benilai 3, jawaban setuju bernilai 2, dan jawaban sangat setuju bernilai 1.  
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 Semakin tinggi skor yang diperoleh responden, maka semakin 

tinggi pula pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan yang dimiliki 

auditor. 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Uji Kualitas Data 

3.4.1.1. Uji Validitas 

  Validitas menunjukan seberapa nyata suatu pengujian 

mengukur apa yang seharusnya diukur dimana pengukuran dikarakan valid 

jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar (Jogiyanto,2013). Uji 

validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Santoso, 2004) sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas 

digunakan untuk menguji kebenaran dari tiap pertanyaan suatu kuisioner.  

3.4.1.2. Uji Reliabilitas 

 Murniati,dkk (2013) mengungkapkan bahwa untuk mengukur 

tingkat konsistensi data dari keseluruhan kuisioner, peneliti membutuhkan 

dilakukannya uji reliabilitas terhadap data.  

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1. Uji Normalitas 

 Dalam bukunya, Murniati,dkk (2013) menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan pengujian normalitas ialah untuk mendeteksi apakah 

data yang akan digunakan untuk uji hipotesis merupakan data empirik dan 

sudah memenuhi hakikat naturalistik 
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3.4.2.2. Uji Multikolinearitas 

 Tujuan dari uji Multikolinearitas ialah semata – mata untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas dimana untuk model regresi yang baik seharusnya kolerasi 

antara variabel – variabel independen tidak terjadi. Untuk mendeteksi 

apakah ada korelasi dalam model regresi, kita dapat melihat dari sisi nilai 

tolerance dan lawannya , yaitu nilai TOL yang rendah adalah sama dengan 

nilai VIF yang tinggi, ini karena VIF merupakan 1/TOL. Selanjutnya 

dilihat dari sisi nilai cut off yang dipakai secara umum untuk menunjukan 

ada tidaknya multikolinearitas adalah nilai tolerance > 0,10 atau bisa juga 

nilai VIF < 10 (Murniati,dkk, 2013).   

3.4.2.3. Uji Heterokedastisitas 

 Dalam analisis regresi, uji heterokedastisitas merupakan suatu 

situasi dimana memperlihatkan bervariasinya variabel independen yang 

dimiliki dimana salah satu asumsi kuncinya ialah eror memiliki 

keberagaman yang sama di setiap sampelnya (murniati,dkk,2013).  

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya 

suatu ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain disebut homokedastisitas. Varians yang berbeda itu yang 

nantinya disebut heterokedastisitas, dimana nilai sig dengan model 

absolute regresi sebagai variabel dependen harus > 0,05, yang artinya 

bahwa mode regresi tidak mengandung heterokedastisitas. 
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3.4.3. Uji Hipotesis 

3.4.3.1. Uji F 

  Uji F menunjukan apakah secara simultan variabel bebas memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Situasi ini ditunjukan dalam 

notasi : 

HA : b1 ≠ b2… ≠ bn ≠ 0 

 Dimana, notasi itu dapat dibaca dengan cara : 

1. Membandingkan nilai hitung F dengan nilai F tabel. Jika F hitung > F 

tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Membandingkan p-value. Dimana merupakan perbandingan peluang 

variabel pada sampel berbeda secara bermakna pada derajat nilai 

kepercayaan yang sudah ditetapkan. (Monica, dkk. 2015) 

3.4.3.2. Koefisien Determinasi 

Murniati,dkk,2013 menjelaskan uji adjusted R2 atau disebut juga 

koefisien determinasi pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi 

model fit dimana R-square ialah 1 (satu) dikurangi rasio variabilitas 

residual. Dalam banyak kasus, rasio dan R-square akan berada diantara 

nilai ekstrem yaitu antara 0,0 dan 1,0. Uji ini dapat digunakan untuk 

mengukur apakah Variabel independen (X) dapat menerangkan variabel 

dependen (Y). Perhitungan  koefisien Determinasi dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

KD = r2 x 100% 
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3.4.3.3. Uji Hipotesis (Uji – t) 

  Uji – t menunjukan seberapa besar pengaruh variabel independen 

secara individual atau parsial terhadap variabel dependen. Cara membaca 

uji – t dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Dimana 

perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :  

 Ho : Tidak terdapat pengaruh positif  antara variabel independen 

terhadap dependen  

 Ha : Terdapat pengaruh positif antara variabel independen terhadap 

dependen  

 Ketentuan tingkat signifikan diterimanya atau tidak diterimanya 

hipotesis yaitu sebesar 5% dan cara pengambilan keputusan dengan cara 

one tailed : 

1. Jika probabilitas (sig. t) > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak jadi 

tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. 

 2. Jika probabilitas (sig. t) < 0,05 maka Ho ditolak jadi terdapat 

pengaruh variabel X terhadap Y. 

Karena penelitian ini menggunakan regresi berganda, maka rumus 

yang akan dipakai ialah sebagai berikut : 

Y= a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + b4X4+b5X5+ e 

Keterangan :  Y = Pertimbangan Tingkat Materialitas 

a = Konstanta 

b1-b3 = Koefisien Regresi 

X1 = Profesionalisme 
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X2 = Komitmen profesional 

X3 = Pengalaman Kerja Auditor 

X4 = Etika Profesi 

X5 = Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi 

Kekeliruan 

e = eror 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


