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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1      Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Menurut (Gulo, 2000) populasi merupakan perkumpulan beberapa objek yang 

isinya tentang informasi yang ingin penulis teliti dan biasanya populasi menjadi 

sebuah objek pusat perhatian. Populasi yang digunakan adalah seluruh auditor di 

Semarang. Objek penelitian ini adalah auditor, untuk melihat laporan audit yang 

dihasilkan. 

3.1.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang memberikan gambaran populasi 

penelitian (Gulo, 2000). Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

Convenience Sampling karena, dapat dilakukan dengan menentukan sampel yang 

sesuai keingianan peneliti (Jogiyanto, 2004) sampel ini dipilih karena susahnya 

mendapatkan responden auditor karena rata-rata auditor bekerja tidak menetap 

dikantor setiap harinya. Sampel yang digunakan penelitian disini yaitu auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik Semarang. Data ini akan disebarkan dengan 

menyebarkan kuesioner atau angket untuk auditor di Kantor Akuntan Publik kota 

Semarang. Teknik kuisioner ini merupakan salah satu pengumpulan data  
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menyebarkan daftar pertanyaan untuk responden dan dengan harapan akan 

memberikan respon berdasarkan daftar pertanyaan tersebut.  

Tabel 3.1 

Kantor Akuntan Publik di Semarang 

NO NAMA KAP Jumlah Auditor Jumlah Auditor 

Yang Bersedia 

Mengisi 

1 Tarmizi Achmad 7 0 

2 Leonardo, Mulia & Richard 15 0 

3 Riza, Adi, Syahril 10 5 

4 Benny, Tony, Frans & Daniel 10 5 

5 Kumalahadi,Kuncara,Sugeng 

Pamudji 

8 0 

6 Darsono & Budi Cahyo Santoso 8 2 

7 Drs. Hananta Budianto 15 0 

8 I.Soetikno 9 0 

9 Tri Bowo Yulianti 7 5 

10 Teguh Heru 5 5 
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NO NAMA KAP Jumlah Auditor Jumlah Auditor 

Yang Bersedia 

Mengisi 

11 Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 8 5 

12 Sodikin & Harijanto 6 0 

13 Helianto & Rekan 5 0 

14 Hadori Sugiarto Adi & Rekan 5 0 

15 Dr. Rahardja, Msi. si., CPA 8 0 

16 Ruchendi, Mardjito & Rushadi 5 0 

17 Ashari dan Ida Nurhayati 5 0 

18 Endang Dewiwati 5 2 

19 Jonas Subarka 5 0 

20 Sarastanto dan Rekan 7 5 

21 Siswanto 5 5 

22 Dra. Suhartati & Rekan 8 5 

23 Suratman 6 5 

24 Arnestesa 4 0 
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NO NAMA KAP Jumlah Auditor Jumlah Auditor 

Yang Bersedia 

Mengisi 

25 Pho Seng Ka, Ak, CPA, CPMA 5 0 

 TOTAL 204 50 

Sumber : Data diolah peneliti 2019 

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah auditor yang berada di kota 

Semarang adalah 204 auditor. Namun, ketika saya melakukan survey ke 25 KAP 

yang tersebar hanya 50 auditor saja yang mau mengisi kuesioner. Untuk itu peneliti 

menggunakan rumus slovin (Wijaya, 2013) berguna untuk konsistensi data reponden 

auditor yang mau mengisi kuesioner, rumus slovin digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel yaitu : 

n =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

Keterangan : 

n  = Sampel 

N = Populasi 

E = Error Sample yaitu 1-15% 

𝑛 =
204

1 + 204 (0,15)2
= 37 
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Peneliti menggunakan nilai error 15% karena, persen ketidaktelitian atau 

kesalahan sampel dalam penelitian ini yang diinginkan 15%. Ketika menggunakan 

10% atau 5% jumlah sampel yang harus didapatkan juga banyak dan untuk menyebar 

data ke Kantor Akuntan Publik tidaklah mudah karena auditor sering bekerja tidak 

dikantor. Untuk itu peneliti menggunakan nilai error 15% supaya data yang diolah 

dapat diolah dan diteliti lebih lanjut. 

3.2     Metode Pengumpulan Data  

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menggunakan  

kuesioner. Angket atau kuesioner dijawab atau diisi responden, peneliti memberikan 

kuesioner kepada auditor yang bekerja di kantor akuntan publik mengenai kualitas 

audit. Menurut (Jogiyanto, 2004) semakin besar jumlah sampel, maka akan semakin 

kecil juga tingkat standar estimasi. Adapun jumlah sampel yang besar adalah minimal 

30 item. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar sampel lebih dari 30 maka akan 

semakin lebih baik pula.  

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 

yaitu dengan angket atau kuesioner. Teknik angket atau kuisioner adalah suatu teknik  

pengumpulan data yang menyebarkan daftar pertanyaan ataupun pernyataan untuk 

responden dengan harapan responden memberikan respon atas daftar pertanyaan atau 
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pernyataan yang disediakan. Angket atau kuesioner akan dijawab atau diisi oleh 

responden serta peneliti tidak harus selalu bertemu bertatapan langsung dengan 

responden. Setiap pertanyaan dari variable yang diteliti dengan menggunakan skala 

likert dan diberi skor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).  

Jawaban dari setiap pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel 3.2  

Alternatif Jawaban Setiap Pertanyaan 

No Alternatif  Jawaban Skor jawaban 

1. Sangat Setuju 1 

2. Tidak Setuju 2 

3. Netral 3 

4. Setuju 4 

5. Sangat Setuju 5 

Sumber : Data yang diolah 2019 

 

 

 



30 

 

 
 

3.3     Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Independen (X1) 

3.3.1.1  Tekanan Waktu  

Tekanan waktu merupakan persepsi responden terhadap ketersediaan waktu, 

komunikasi mengenai waktu dan efek ketika waktu dipersepsikan kurang. Tekanan 

waktu dapat diukur dengan menggunakan delapan indikator yang dilakukan oleh 

(Novela et al., 2017), yaitu: pengkomunikasian anggaran waktu, efisiensi dalam 

proses audit, keterbatasan waktu dalam penugasan, penyelesaian pekerjaan dengan 

waktu yang sudah ditentukan, pemenuhan target selama penugasan, fokus tugas 

dengan keterbatasan waktu, penilaian kinerja dari atasan, anggaran waktu merupakan 

keputusan mutlak dari atasan. Dalam tekanan waktu ini pertanyaan masing-masing 

diukur menggunakan skala likert lima poin yaitu, (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak 

Setuju; (3) Netral; (4) Setuju; (5) Santgat Setuju. Semakin tinggi skor jawaban 

responden semakin terbatasnya ketersediaan waktu dalam menyelesaikan laporan 

audit.  

3.3.1.2  Independensi 

Independensi merupakan presepsi responden mengenai hubungan yang 

independensi auditor dengan klien dalam menjalankan tugas auditnya yang akan 

mempengaruhi hasil audit. Independensi auditor dapat diukur dengan menggunakan 

instrument yang dikembangkan oleh (Burhanudin, 2016) dengan indikator: Lama 
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hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, dan pemberian 

jasa non audit.  

Dalam variabel independensi ini pertanyaan masing-masing diukur 

menggunakan skala likert lima poin yaitu, (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; 

(3) Netral; (4) Setuju; (5) Sangat Setuju. Namun dalam pertanyaan nomer 2, 4, 5,dan  

6 dalam kuesioner harus di recording. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi skor jawaban responden, semakin tinggi tingkat independensi auditor dengan 

klien maka semakin baik kualitas yang dihasilkan. 

3.3.2 Variabel Dependen (Y) 

3.3.2.1 Kualitas Audit 

Kualitas Audit merupakan persepsi responden tentang seberapa tinggi kualitas 

audit yang dihasilkan. Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan instrument 

yang dikembangkan oleh (Burhanudin, 2016) dengan indikator: Melaporkan semua 

kesalahan klien, pemahaman terhadap sistem akuntansi klien, komitmen dalam 

menyelesaikan audit, berpedoman pada prinsip akuntansi, prinsip audit, tidak percaya 

begitu saja pada pernyataan klien dan sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. 

Dalam variabel independensi ini pertanyaan masing-masing diukur 

menggunakan skala likert lima poin yaitu, (1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; 

(3) Netral; (4) Setuju; (5) Sangat Setuju. Semakin tinggi skor jawaban responden 

maka semakin tinggi kualitasnya semakin baik.  
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3.4 Pengukuran Variabel 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Analisis yang digunakan menggunakan linear berganda dan statistik deskriptif 

memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range (Murniati, 2013) dari semua 

variable yaitu tekanan waktu, independensi dan kualitas audit. 

3.4.2 Uji Kualitas Data 

3.4.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan dalam mengukur pertanyaan pada kuesioner untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner Santoso 2004 dalam 

(Murniati, 2013). Metode ini dapat digunakan untuk mengukur ketepatan dan 

keakuratan tiap pertanyaan kuesioner yang digunakan.  

Komponen yang digunakan penelitian ini adalah korelasi pearson. Dapat 

dikatakan valid apabila r hitung lebih dari r tabel dengan menggunakan rumus degree 

of freedom df = n-2 dimana N merupakan jumlah sampel (Ghozali, 2016) dengan 

tingkat signifikansi 0,05. Pertanyaan yang tidak valid harus dikeluarkan dari 

kuesioner kemudian dapat dihitung lagi. 

3.4.2.2 Uji reabilitas 

 Uji ini digunakan untuk mengukur keandalan suatu kuesioner dari variabel 

penelitian. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap 
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kuesioner tersebut stabil (Murniati, 2013).  Uji reliabilitas dalam instrumen penelitian 

ini diuji menggunakan rumus koefisien cronbach’s alpha. Jika nilai koefisien alpha 

kurang dari 0,5 maka reabilitas rendah, Rainsch 2004 dalam (Murniati, 2013) 

mengatakan bahwa semakin tinggi nilai cronbach alfa maka tingkat reabilitas data 

semakin sempurna dan bisa dikatakan instrument semakin handal. 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 Analisis regresi berganda merupakan alat analisis yang digunakan penelitian 

ini. Sebelum menguji pengukuran regresi, ada  beberapa asumsi yang harus dilakukan 

yaitu melakukan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 

3.4.3.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas merupakan alat uji yang digunakan untuk menguji apakah 

variabel dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov. Jika Nilai 

Probabilitas > 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal dan apabila nilai 

probabilitas < 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi 

normal (Murniati, 2013). 

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 
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(Ghozali, 2016). Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas, pengujian 

menggunakan uji Glejser, signifikansi dari masing-masing variabel independen > 

0.05 maka hasil pengujian tidak terdapat heterokedasitas (Murniati, 2013). 

3.4.3.3 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk apakah dalam menguji persamaan 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) dengan ketentuan jika VIF < 10 maka terjadi gejala multikolinieritas dan nilai 

Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Murniati, 2013). 

3.4.4 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan variabel 

independen secara sendiri-sendiri atau (parsial) terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2016). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t table 

untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen 

(Murniati, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan satu arah, menggunakan (one 

tail) dengan t tabel 1,645 (Jogiyanto, 2004).  Adapun langkah keputusannya jika t 

hitung > t tabel, maka diterima dan begitu sebaliknya. 

3.4.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis data menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistical 

Package For Sosial Science). Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk 
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mengetahui besarnya tekanan waktu dan independensi terhadap kualitas audit. 

Adapun persamaan lineari berganda : 

Y = a + ß1X1 + ß2X2  + e 

Keterangan :  

Y  = Kualitas Audit 

X1 = Tekanan waktu 

X2  = Independensi 

a  = Konstanta  

e  = Error 

ß  = Koefisien regresi  

Tingkat toleransi kesalahan yang digunakan yaitu sebesar 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


