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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian  

Objek penelitian yang akan diteliti adalah Akuntan eksternal di KAP Semarang. 

Tempat penelitian yang akan digunakan berada di seluruh kantor Akuntan Publik 

Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam penelitian 

adalah Auditor eksternal. Daftar Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang 

berjumlah 28 KAP yang datanya diambil dari www.iapi-lib.com/directory-2019. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu, dimana kriteria 

yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgement) tertentu atau jatah 

(quota) tertentu. Kriteria yang digunakan yaitu :  

1. Pegawai yang bekerja di Kantor Akuntan Publik.  

2. Bertugas sebagai auditor.  

3. Auditor dengan pengalaman minimal satu tahun bekerja. Auditor yang 

telah bekerja minimal satu tahun sudah mendapatkan penugasan audit 

sebagai auditor junior (Holiawati, 2011). Juga dianggap telah memiliki 

pemahaman yang cukup berkaitan profesi auditor dan telah beradaptasi 

dengan budaya kantor akuntan publiknya (Dwilita, 2008). 

http://www.iapi-lib.com/directory-2019
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4. Bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner.  

Tabel 3.1 

Daftar Kantor Akuntan Publik di Semarang 

Nama Kantor Akuntan Publik Jumlah Auditor 

Yang 

Bersedia 

KAP Arnestesa - 0 

KAP Ashari dan Ida Nurhayati 15 0 

KAP Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 12 5 

KAP Benny, Tony, Frans & Daniel 5 5 

KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso 40 0 

KAP Endang Dewiwati 4 4 

KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan 8 0 

KAP Drs. Hananta Budianto & Rekan 10 0 

KAP Harhinto Teguh 6 5 

KAP Heliantono & Rekan - 0 

KAP I. Soetikno 4 0 

KAP Jonas Subarka 7 0 

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono 3 3 

KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan 

Rekan 10 

0 

KAP Leonard, Mulia & Richard - 0 

KAP Pho & Rekan 6 6 

KAP Dr. Rahardja, M.Si., CPA 18 0 

KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan - 5 

KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi & Rekan 10 0 
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Nama Kantor Akuntan Publik Jumlah Auditor 

Yang 

Bersedia 

KAP Sarastanto dan Rekan - 0 

KAP Siswanto 5 5 

KAP Sodikin & Harijanto 5 5 

KAP Sophian Wongsargo - 0 

KAP Dra. Suhartati & Rekan - 0 

KAP Suratman 13 6 

KAP Tarmizi Achmad 10 0 

KAP Teguh Heru dan Rekan 5 5 

KAP Tri Bowo Yulianti 10 5 

TOTAL 206 59 

 Sumber : www.iapi-lib.com/directory-2019  

Data tabel peneliti dapat dari web IAPI yang menunjukkan daftar kantor akuntan 

publik di Kota Semarang yang telah disertifikasi. Jumlah auditor didapat dari 

wawancara melalui telepon kantor yang bersangkutan dan beberapa tidak tecantum 

jumlah auditor dikarenakan kantor tersebut tidak menjawab. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yaitu data primer yang 

diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara. Data 

primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 

responden penelitian yaitu auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik Wilayah 

Semarang. 

http://www.iapi-lib.com/directory-2019
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey 

dengan membagikan kuesioner kepada sampel yang ditentukan yaitu auditor 

eksternal di Kantor Akuntan Publik Wilayah Semarang. 

3.3.3 Alat Penelitian Data 

Alat penelitian menggunakan kuesioner yang akan diedarkan ke kantor akuntan 

publik. Kuesioner penelitian ini dibedakan menjadi tiga bagian, bagian pertama 

berisi data demografis dari responden, bagian kedua dan ketiga berisi pernyataan 

yang berhubungan dengan variabel yang terkait dan harus dijawab dengan skala 

likert antara 1 (sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat setuju). 

3.4 Teknik Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrument yang akan digunakan adalah kuesioner. Dimana kuesioner yang 

digunakan untuk memperoleh data pengalaman auditor, komitmen profesional dan 

penerimaan underreporting time auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik 

Semarang. Metode dan alat analisis yang digunakan sebagai berikut : 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Dimana mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Santoso 

dalam Murniati et al, 2013:20). Jika instrument valid maka mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid maka mempunyai 

validitas yang rendah. Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini 
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menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dan 

Corrected Item-Total Correlation. Kriteria pengujian penelitian: 

1. Jika r hitung > r tabel maka dinyatakan valid 

2. Jika r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kueisoner 

dikatakan reliable ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut stabil 

dari waktu ke waktu (Santoso dalam Murniati et al, 2013:20). Uji reliabilitas 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pengujian Cronbach 

Alpha menunjukkan reliabilitas instrument yang digunakan. Terdapat kriteria 

tingkat reliabilitas data menggunakan interval Cronbach Alpha sebagai berikut: 

a) Realibilitas sempurna : > 0,9 

b) Realibilitas tinggi : 0,7 – 0,9 

c) Realibilitas moderat : 0,5 – 0,7 

d) Realibilitas rendah : < 0,5 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dari data 

penelitian seperti rata – rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

dan range. Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji 

gambaran umum objek penelitian dan karakteristik responden seperti jenis 
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kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama bekerja dalam bentuk tabel 

frekuensi (presentase). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan sebelum melakukan uji regresi. Uji 

asumsi klasik digunakan untuk membuktikan bahwa asumsi – asumsi dari 

persamaan regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov-smirnov, dimana hasil dari penelitian bisa dikatakan terdistribusi 

normal apabila memiliki probabilitas signifikansi  >  . 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat 

korelasi antar variabel bebas atau tidak. Jika ada korelasi yang tinggi antara 

variabel – variabel bebas maka hubungan antar variabel bebas terhadap 

variabel terikat menjadi terganggu. Uji multikolinieritas ini menggunakan 

nilai tolerance dan nilai VIF (variance inflation factor), jika nilai tolerance < 

1 dan nilai VIF > 10 maka dikatakan bebas dari multikolinieritas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi yaitu harus 

tidak terdapat heteroskedastisitas, dimana nilai signifkansi variabel 

independen lebih besar dari 5% atau 0,05. 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Persamaan 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda. 

Regresi berganda (multiple regression) dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh perubahan dari suatu variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dalam pengolahan data, proses pehitungan regresi menggunakan 

bantuan program SPSS, yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Persamaan  

Moderating : P URT = β + β KP + β2 PA + β3 KP×PA +  

HO = β  0 

Komitmen profesional yang tinggi akan melemahkan pengaruh negatif 

pada penerimaan underreporting time terutama pada auditor yang 

berpengalaman. 

HA = β  0 
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Komitmen profesional yang tinggi akan memperkuat pengaruh negatif 

pada penerimaan underreporting time terutama pada auditor yang 

berpengalaman. 

Keterangan : 

P URT : Penerimaan Underreporting Time 

PA : Pengalaman Auditor 

KP : Komitmen Profesional  

β : koefisien regresi 

 : error 

3.6.2 Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian statistik ini menggunakan regresi linear berganda untuk 

menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap dependen. 

3.6.3 Memilih Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95% artinya memiliki 

tingkat error yang dapat ditoleransi sebesar 5%. 

3.6.4 Menghitung Nilai Statistik 

Peneliti menggunakan program IBM SPSS Statistics 24 untuk 

melakukan perhitungan nilai – nilai statistik dari data yang diperoleh. 

3.6.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 
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Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis berarah (one tailed). Jika 

hipotesis berarah positif maka pengujian sisi kanan dan jika hipotesis berarah 

negatif maka pengujian sisi kiri. Uji t dilakukan dengan membandingkan t 

hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. 

3.6.6 Menginterpretasikan Hasil 

Hipotesis diterima jika nilai signifikansi  0,05 dan β  0 yang berarti 

bahwa auditor yang memiliki pengalaman auditor dan komitmen professional 

yang tinggi akan menghindari atau menolak melakukan underreporting time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


