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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian Sugiyono (2008). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga 

professional (Auditor) yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Semarang. 

Jumlah Kantor Akuntan publik yang digunakan sebagai objek penelitian ini 

terdaftar di kota Semarang sebanyak 17 KAP. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan ciri tertentu Sugiyono (2008). 

Penelitian ini mengambil sejumlah sampel berdasarkan jumlah staff yang 

bekerja di KAP yang bersedia mengisi kuesioner. Penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria 

tertentu dari peneliti : 

a. merupakan auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang 

bekerja di Semarang. 

b. Bersedia menjadi responden dalam mengisi kuesioner. 
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Tabel Jumlah Responden Penelitian 

No. Nama KAP Jumlah auditor Jumlah auditor yang 

mengisi kuesioner 

1. Bayudi, Yohana, Suzy, Arie  12 7 

2. Benny, Tony, Frans & Daniel 10 3 

3. Darsono dan Budi Cahyo 

Santoso 

12 - 

4. Tarmizi Ahmad 5 5 

5. Achmad , Rasyid, Hisbullah 

&Jerry ( CAB) 

5 - 

6. Hadori dan rekan  10 - 

7. Drs.Hananta Budianto&rekan  12 - 

8. Arie Rachim 7 - 

9. Drs. Idjang Soetikno 5 - 

10. Helianto dan rekan 8 - 

11. Leonard mulia & Richard  20 7 

12. Ruchendi,Mardjito, & 

Rushadi 

10 5 

13. Rizal, Adi, Syahril dan rekan 8 5 

14. Dr. Sugeng Pamudji 9 - 

15. Drs. Suhartati & rekan 7 - 

16. Tri Bowo Yulianti  10 5 

17. Sodikin dan Harijanto 15 5 

Sampel: 165 42 
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3.2. Sumber dan Jenis Data 

1. Jenis dan Sumber data 

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

merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung tanpa perantara. 

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang diisi oleh 

responden secara langsung mengenai tanggapan responden terkait dengan 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengalaman, pengetahuan, kepercayaan 

diri, akuntabilitas, effort, independensi dan audit judgment. Sumber data yang 

diperoleh peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan untuk 

memperoleh hasil penelitian secara langsung. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunaka teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang 

disebarkan secara personal. Para auditor Kantor Akuntan Publik di Semarang 

yang merupakan bagian dalam populasi penelitian akan menerima kuesioner 

yang peneliti kirim. Peneliti menggunakan skala likert dalam kuesioner dimana 

skala dengan rentang skor satu sampai lima. Skor kuesioner dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a. Sangat Tidak Setuju (STS), dengan skor  : 1 

b. Tidak Setuju (TS), dengan skor   : 2 

c. Netral (N), dengan skor              : 3 

d. Setuju (S), dengan skor    : 4 

e. Sangat Setuju (SS), dengan skor   : 5 
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3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

1. Audit Judgment  

Audit Judgment merupakan suatu proses yang terus menerus dalam 

perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan 

untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut. Audit 

Judgment merupakan variabel dependen yang diukur menggunakan skala likert 

lima point dengan menggunakan 10  pertanyaan yang mengacu dari Jamilah dkk 

(2007) yaitu point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) dan point 5 = Sangat Setuju (SS). 

Semakin tinggi skor yang diperoleh responden menujukan penilaian atau audit 

judgmentnya semakin baik. 

2. Tekanan Ketaatan 

Tekanan ketaatan merupakan tekanan yang diterima auditor dalam 

menghadapi atasan dan klien untuk melakukan tindakan menyimpang dari standar 

etika. Tekanan ketaatan merupakan variabel independen yang diukur menggunakan 

skala likert lima point dengan menggunakan 9 pertanyaan yang mengacu dari 

Jamilah dkk (2007) yaitu point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) dan point 5 = Sangat 

Setuju (SS). Semakin tinggi skor yang diperoleh responden menunjukkan tekanan 

ketaatan auditor semakin tinggi. 

3.  Kompleksitas Tugas 

Kompleksitas tugas adalah banyak tugas yang harus diselesaikan dan 

persepsi individu tentang kejelasan suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya 

kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan mengintegrasikan masalah yang 

dimiliki oleh seorang pembuat keputusan.. Kompleksitas tugas merupakan variabel 
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independen yang diukur menggunakan skala likert lima point dengan menggunakan 

6 pertanyaan yang mengacu dari Jamilah dkk (2007) yaitu point 1 = Sangat Tidak 

Setuju (STS) dan point 5 = Sangat Setuju (SS). Semakin tinggi skor yang diperoleh 

responden menunjukkan kompleksitas auditor semakin tinggi. 

4.  Pengalaman  

Pengalaman merupakan pengalaman auditor dalam melakukan audit yang 

dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan 

yang telah dilakukan. Pengalaman merupakan variabel independen yang diukur 

menggunakan skala likert lima point dengan menggunakan 4 pertanyaan yang 

mengacu dari Ika Sukriah (2009) yaitu point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) dan 

point 5 = Sangat Setuju (SS). Semakin tinggi skor yang diperoleh responden 

menunjukkan bahwa auditor mempunyai banyak pengalaman. 

5.  Pengetahuan  

Pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap 

sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis, wawasan dan fakta sesuai dengan 

perkembangan auditing. Pengetahuan merupakan variabel independen yang diukur 

menggunakan skala likert lima point dengan menggunakan 5 pertanyaan yang 

dikutip dari Icha (2013) yang mengacu dari Hermawan (2009) yaitu point 1 = 

Sangat Tidak Setuju (STS) dan point 5 = Sangat Setuju (SS). Semakin tinggi skor 

yang diperoleh responden menunjukkan pengetahuan auditor semakin tinggi. 
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6. Kepercayan Diri 

 Kepercayaan diri adalah suatu sikap atau perasaan yakin pada kemampuan 

diri sendiri yang timbul karena adanya sikap positif terhadap kemampuannya, 

sehingga tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak mudah 

terpengaruh orang lain, dan tidak bergantung pada dukungan orang lain. Tingkat 

kepercayaan diri seseorang ditunjukkan oleh skor angket kepercayaan diri The Test 

of Self Confidence yang dikembangkan Peter Lauster (1974), konsep dan pemikiran 

berdasarkan teori yang ada serta penelitian terdahulu yang dimodifikasi. 

Kepercayaan merupakan variabel independen yang diukur menggunakan skala 

likert lima point dengan menggunakan 10 pernyataan yang dikutip dari Agustina 

(2010) yang mengacu dari Andiarti (1990) yaitu point 1 = Sangat Tidak Setuju 

(STS) dan point 5 = Sangat Setuju (SS). Semakin tinggi skor yang diperoleh 

responden menunjukkan kepercayaan diri auditor semakin tinggi. 

 

6. Akuntabilitas 

Akuntabilitas diartikan sebagai dorongan psikologi sosial yang dimiliki 

seseorang untuk mempertanggung jawabkan sesuatu yang telah mereka kerjakan 

kepada lingkungannya atau orang lain. Individu dengan akuntabilitas yang tinggi 

juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan serta mencurahkan usaha 

(daya pikir) yang besar. Akuntabilitas merupakan variabel independen yang diukur 

menggunakan skala likert lima point dengan menggunakan 10 pernyataan yang 

dikutip dari Agustina (2010) mengacu dari Asyikin (2001) yaitu point 1 = Sangat 



38 
 
 

 

Tidak Setuju (STS) dan point 5 = Sangat Setuju (SS). Semakin tinggi skor yang 

diperoleh responden menunjukkan akuntabilitas auditor semakin tinggi. 

7. Effort 

Effort adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Effort 

merupakan variabel independen yang diukur menggunakan skala likert lima point 

dengan menggunakan 6 pertanyaan yang mengacu dari Locke et. Al (1981) yang 

dikutip dari Icha (2013) yaitu point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) dan point 5 

=Sangat Setuju (SS). Semakin tinggi skor yang diperoleh responden menunjukkan 

effort auditor semakin tinggi. 

8. Independensi 

Independensi berarti auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun. 

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak 

mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan 

dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Independensi merupakan variabel 

independen yang diukur menggunakan skala likert lima point dengan menggunakan 

8 pertanyaan yang mengacu dari Ika Sukriah (2009) yaitu point 1 = Sangat Tidak 

Setuju (STS) dan point 5 = Sangat Setuju (SS). Semakin tinggi skor yang diperoleh 

responden menunjukkan independensi auditor semakin tinggi. 
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3.4.Alat Analisis Data 

3.4.1.Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

disajikan dalam tabel statistika deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), nilai 

maksimum, minimum, dan nilai deviasi standar. 

 

3.4.2.Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk menguji korelasi antara variabel 

serta penyimpangan dalam asumsi klasik, maka terlebih dahulu dilakukan 

uji asumsi klasik sebagai berikut : 

 

a. Uji Normalitas  

Pengujian ini dipergunakan untuk menguji model regresi, antara 

variabel dependen dan independen yang berdistribusi normal ataukah 

tidak Ghozali (2011). Model regresi yang baik adalah apabila berada 

dalam kondisi distribusi normal atau mendekati normal.  Kurva yang 

menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk 

simetris. Dalam penelitian ini untuk menguji distribusi tersebut normal 

atau tidak maka di uji dengan menggunakan Kolmogorov – Smirnov of 

Fit Test (K - S) tehadap masing- masing variabel. Apabila hasil 

menunjukan Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 

5% maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil 
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KolmogrovSmirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 5% maka 

data residual terdistribusi tidak normal Ghozali (2001). 

b. Uji Multikolonieritas  

Pengujian ini dipergunakan untuk menguji apakah model regresi 

dapat diketahui adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Apabila variabel independen memiliki 

hubungan saling berkolerasi, maka variabel independen ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikoloniearitas di dalam model regresi 

adalah dengan melilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF). Model regresi yang terbebas dari 

multikolinieritas ialah yang mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 atau 

VIF di bawah 10  Ghozali (2011). Apabila tolerance variance di bawah 

0,1 atau VIF di atas 10, maka akan menyebabkan terjadinya 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah 

dalam regresi terjadi adanya ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya Ghozali (2011). Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
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Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Dalam 

penelitian ini, dengan menggunakan uji Glesjer sebagai pengujian atas  

heteroskedastisitas. Hal – hal yang diperhatikan dalam penerimaan ini 

dapat dilihat dari nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. 

Jika diatas 5% maka tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 

3.5. Alat Analisis Data 

Dalam penelitian ini, alat analisis yang akan digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh  variabel independen terhadap dependen. 

Adapun model penghitungan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y    =  a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + 

e 

Keterangan : 

Y= Audit Judgment 

X1= Tekanan Ketaatan 

X2= Kompleksitas Tugas 

X3= Pengalaman 

X4= Pengetahuan 

X5= Kepercayaan Diri 

X6= Akuntabilitas 
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X7= Effort 

X8= Independensi 

e= eror 

 

3.5.1.Pengujian Hipotesis 

a) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya adalah untuk mengukur 

atau menerangkan seberapa jauh kemampuan model dalam menenjelaskan 

variasi variabel independen Ghozali (2011). Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil menjelaskan bahwa 

kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi 

variabel dependen sangatlah terbatas. Nilai yang hampir mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir keseluruhan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Jika 

nilai adjusted R2 memiliki nilai negatif, maka nilai R2 dianggap bernilai 

nol.  

 

b) Uji  Model Fit 

Uji statistik F pada intinya dipergunakan untuk menguji suatu 

pengaruh apakah semua variabel independen yang dimasukkan dengan 

cara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen Ghozali  

(2011).  Untuk mengetahui model fit menggunakan uji F.   
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- Jika Sig. F < 0,05 maka model fit 

- Jika Sig. F > 0,05  maka model tidak fit 

c) Uji t 

Uji t pada intinyanya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

satu variabel penjelas (independen) berpengaruh secara individual untuk 

menjelaskan variasi varibel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikan 95% atau α = 5%, dengan hasil : 

- Jika P-Value < 5% maka Ho ditolak atau Ha diterima. 

- Jika P-Value > 5% maka Ho diterima atau Ha ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


