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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

  Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi yang diambil 

dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di BPKP Semarang, Jawa 

Tengah di tahun 2018,  

Sampel adalah suatu bagian yang mewakili populasi. Sampel akan dipilih dari 

beberapa populasi yang mewakilinya. Teknik untuk mengambil sampel tersebut 

menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampling dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Jadi sampel yang diambil adalah auditor 

yang masih bekerja di BPKP Jawa Tengah dan berpendidikan diatas S1. sejumlah 139 

per mei 2018. Akan tetapi, pemilihan pada sampel ini tergantung pada auditor yang 

mau bersedia untuk mengisi kuesioner ini. 

            Tabel 3.1. Tabel Pengambilan Sampel 

Jumlah Auditor 

Berpendidikan  

S1 

Auditor 

yang 

Mutasi 

Auditor 

yang 

Sudah 

Pensiun 

Auditor 

yang Tidak 

Bersedia 

Mengisi 

Auditor 

yang 

Tidak 

Mengisi 

lengkap 

Jumlah 

139  

Auditor 

28 

Auditor 

9  

Auditor 

19  

Auditor 

3 

Auditor 

80 

Auditor 

     Sumber: Hasil survey dan wawancara di BPKP Jawa Tengah    

Jadi jumlah sampel minimum sebesar 80 sampel yang bersedia mengisi atau 

mengikuti penelitian ini. Dalam penelitian ini kuesioner yang tersebesar responden 
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kepada responden yang bekerja di BPKP. Dengan harapan kuesioner ini dapat 

mencapai batas minimum atau lebih. 

3.2. Jenis Pengumpulan Data 

  Jenis pengumpulan data yang akan digunakan untuk penelitian ini 

adalah data primer atau data yang bersumber dari jawaban responden auditor BPKP 

Jawa Tengah yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan pertanyaan 

kuesioner.  

3.3. Sumber Pengumulan Data 

Menurut Andriandi (2010) sumber data yang diperoleh langsung yang berasal 

dari sumber yang asli disebut dengan data primer. Dalam penelitian ini data primer 

yang digunakan berupa kuesioner yang diisi langsung oleh auditor BPKP. Kuisioner 

dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan umum. Bagian 

kedua berisi berupa pertanyaan atau tanggapan langsung  yang mengenai 

Independensi, Akuntabilitas, Etika, Pengalaman serta Kualitas Audit. 

Pengukuran variabel-variabe lmenggunakan instrumen berbentuk pertanyaan 

tertutup. Instrumen berjumlah 37 pertanyaan dan instrumen jawabannya menggunakan 

skala Likert dari 1 s/d 5. Responden diminta memberikan pendapat setiap butir 

pertanyaan, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 
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3.4. Definisi Operasional dan PengukuranVariabel 

3.4.1. Variabel Dependen 

3.5.1.1. Kualitas Audit (KA) 

Kualitas hasil pemeriksaan menurut Sukriyah, Akram, dan Inapty (2009) 

adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukan dengan laporan hasil pemeriksaan 

yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam 

penelitian ini terdapat 7 pernyataan untuk mengukur kualitas audit. Pernyataan 

tersebut terkait kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan kualitas 

laporan hasil pemeriksaan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert. Jika responden memilih nilai 1 Sangat Tidak Setuju 

(STS) disetiap pertanyaan, maka menunjukkan bahwa semakin rendah kualitas 

audit auditor hingga nilai 5 Sangat Setuju (SS) yang menunjukkan bahwa 

kualitas audit semakin tinggi. 

3.4.1. Variabel Independen 

3.4.1.1. Independensi (IA) 

Menurut Maury (2000) dalam Baotham (2009) menyatakan bahwa  

Independensi adalah sikap mengacup ada kualitas yang bebas dari pengaruh, 

persuasi atau bias. Penelitian ini menggunakan 7 pernyataan untuk mengukur 

tingkat independensi audit. Pernyataan tersebut terkait dengan independensi 

penyusunan program, independensi pelaksanaan dan independensi pelaporan. 

Skala yang digunakan adalah skala Likert. Jika responden  memilih nilai 1 Sangat 

Tidak Setuju (STS) disetiap pertanyaan, maka menunjukkan bahwa auditor 

semakin rendah sikap independensi karena harus mengikuti permintaan beberapa 
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pihak hingga nilai 5 Sangat Setuju (SS) yang menunjukkan bahwa auditor 

semakin tinggi independensi karena tidak dipengaruhi oleh pihak – pihak lain.  

3.4.1.2. Akuntabilitas (AA) 

Menurut Mardisar dan Sari (2007) Akuntabilitas diartikan sebagai 

dorongan psikologisosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggung 

jawabkan sesuatu yang telah mereka kerjakan kepada lingkungannya atau orang 

lain. Penelitian ini menggunakan 5 pernyataan untuk mengukur tingkat 

akuntanbilitas audit. Pernyataan tersebut terkait dengan motivasi pengabdian pada 

profesi dan kewajiban sosial. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Jika 

responden memilih  nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS) yang menunjukkan bahwa 

semakin rendah Akuntabilitas karena tidak memiliki tanggung dalam 

menyelesaikan tugasnya hingga nilai 5 Sangat Setuju (SS) yang menunjukkan 

bahwa auditor semakin tinggi Akuntabilitas auditor karena bertanggung jawab 

penuh terhadap tugasnya. 

3.4.1.3. Etika (EA) 

Menurut Sukamto (1991) dalam Suraida (2005) menjelaskan bahwa etika 

didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan – aturan tingkah laku 

yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau 

individu. Penelitian ini menggunakan 10 pernyataan untuk mengukur tingkat etika 

profesi audit. Pernyataan tersebut terkait dengan integritas, objektivitas, 

kompetensi dan kehati– hatian Profesional, perilaku profesional dan Kerahasiaan. 

Skala yang digunakan adalah skala Likert. Jika responden memilih  nilai 1 Sangat 

Tidak Setuju (STS) disetiap pertanyaan yang menunjukkan bahwa semakin buruk 
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etika profesi karena tidak mengikuti Etika Profesi yang ditentukan oleh standar – 

standar yang berlaku hingga nilai 5 Sangat Setuju (SS) yang menunjukkan bahwa 

auditor semakin tinggi Etika.  

3.4.1.4. Pengalaman Kerja (PJ) 

Menurut Knoers dan Haditono, (1999) dalam Asih, (2006) menyatakan 

bahwa pengalaman kerja adalah Suatu pembelajaran juga mencakup perubahaan 

yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan 

praktek.. Penelitian ini menggunakan 8 pertanyaan. Pernyataan tersebut lamanya 

bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan. Skala yang digunakan 

adalah skala Likert. Jika responden memilih nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

disetiap pertanyaan menunjukkan bahwa semakin rendah pengalaman karena 

auditor tidak memiliki pengalaman atau pengalaman auditor masih minim hingga 

nilai 5 Sangat Setuju (SS) yang menunjukkan bahwa auditor semakin banyak 

Pengalaman Kerja. 

 

3.5. Metode Analisis Data  

3.5.1. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

1. Uji Validitas 

Menurut Santoso (2004) dalam Murniatidkk (2013) menyatakan Uji 

validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan - pertanyaan pada 

kuesioner telah mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Jadi pengujian ini menjelaskan bahwa untuk mengukur 
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ketepatan pada pengukuran kuesioner. Ketentuan perhitungan apabila dinyatakan 

valid: 

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

item kuesioner tersebut valid.  

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

item kuesioner tersebut tidak valid 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Santoso (2004) dalam Murniati (2013) menyatakan Reliabilitas 

adalah alat yang digunakan untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut. Penelitian ini akan 

menggunakan alat uji statistik yaitu Crobach Alpha (α) dengan menggunakan 

program komputer SPSS,yang pengujiannya sebagai berikut: 

 

     3.2. Tingkat Reliabilitas Data 

Range Tingkat Reliabilitas 

 

>0.9 Reliabilitas Sempurna 

0,7-0,9 Reliabilitas Tinggi 

0,5-0,7 Reliabilitas Moderat 

<0.5 Reliabilitas Rendah 
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3.5.2. Memilih pengujian statistik  

Pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi - asumsi 

yang diisyaratkan dalam analisis regresi berganda untuk memenuhi kriteria 

BLUE (Best Linier Unbias Estimate) seperti disarankan oleh Gujarti (1999). 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, 

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mendetek siapakah data yang 

akan digunakan untuk menguji hipotesis merupakan sampel dari 

populasi, merupakan data empiris yang telah memenuhi hakikat 

naturalistik (Murniatidkk, 2013). Penelitian ini menggunakan uji 

normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan 

pengambilan keputusan jika Probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan 

jika Probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak (Santoso, 2001 dalam 

Murniatidkk, 2013). 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas artinya adanya hubungan linear yang “sempurna” 

atau pasti diantara beberapa atau semua variabel bebas dari model 

regeresi berganda (Murniati dkk, 2013). Kriteria pengambilan keputusan 

uji mulikolinearitas yaitu jika nilai toleransi data tersebut < 1 atau VIF 

(Variance Inflation Factor) < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Murniati (2013) menjelaskan bahwa heterokedastisitas berarti 

keragaman variabel independen bervariasi pada data yang dimiliki. 

Apabila eror memiliki keragaman yang sama pada tiap sampelnya maka 

disebut homoskedastisitas sedangkan jika keragaman residual tidak 

bersifat konstan maka dapat dikatakan data heteroskedastisitas. Dalam 

penelitian ini akan menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas. Pengambilan keputusan dengan melihat dari 

nilai sig varibel, jikan ilai sig >α(0,05) maka terjadi heterokedastisitas. 

 

Uji Hipotesis 

Membuat Persamaan dan  Model Penelitian 

Persamaan penelitian: KA = α + β1 IA + β2 AA+ β3 EA + β4 PK + e 

 α = Konstanta 

 β1 - β2 = Koefisien 

 KA = Kualitas Audit 

 IA = Independensi 

 AA = Akuntanbilitas 

 EP = Etika Profesi 

 PJ = Pengalaman Kerja 

Model penelitian: 
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a. H01: β1 IA≤ 0,05 Independensi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

Ha1: β1 IA> 0,05 Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

b. H02: β2 AA ≤ 0,05 Akuntanbilitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

Ha2: β2 AA > 0,05 Akuntanbilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

c. H03: β3 EA ≤ 0,05 Etika tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

Ha3: β3 EA > 0,05 Etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

d. H04: β3 PAK  ≤0,05 Pengalaman tidak berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit 

Ha3: β3 PK> 0,05 Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

1. Menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan 

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, maka tingkat 

toleransi eror dalam penelitian sebesar 5%. 

2. Menghitung nilai statistik 

Penelitian ini menggunakan perhitungan nilai statistik dengan bantuan program 

SPSS.  

3. Mendapatkan nilai uji kritis 

Nilai uji kritis akan ditentukan dengan melihat nilai t hitung. Nilai tersebut 

akan dibandingkan dengan nilai t-tabel 1,668 (probabilitas 0,05 dan df = 78, one - 

tailed ). Maka untuk arah hipotesis akan dapat dilihat dengan melihat peletakan t 

hitung apakah di sisi kiri ( negatif ) atau di sisi kanan ( positif ). 
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4. Menginterpretasikan hasilnya 

Setelah nilai uji kritis diketahui dari model penelitian, maka dengan tingkat 

signifikansi 0,05 ( one – tailed )  berikut adalah kriteria penerimaan atau penolakan 

hipotesis penelitian : 

a. Jika nilai t hitung > 1.665, yang menunjukkan bahwa ada pengaruh independensi, 

akuntabilitas, etika profesi, dan pengalaman terhadap kualitas audit, maka hipotesis 

diterima. Berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi ondependensi, akuntabilitas, 

etika profesi, dan pengalaman maka semakin meningkatnya kualitas audit yang 

dimiliki auditor, maka dikatakan hipotesis diterima 

b. Jika nilai t hitung < 1,665, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

independensi, akuntabilitas, etika profesi, dan pengalaman terhadap kualitas audit, 

maka hipotesis ditolak. Berarti menunjukkan bahwa semakin rendah ondependensi, 

akuntabilitas, etika profesi, dan pengalaman maka semakin buruknya kualitas audit 

yang dimiliki auditor, maka dikatakan hipotesis ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


