
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2009) populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang memiliki karakter tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua auditor di kota Semarang yang tersebar di 28 KAP.   

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi tersebut yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan populasi. Penelitian menggunakan sampel apabila 

jumlah populasi terlalu besar untuk diteliti, sehingga diambil beberapa bagian saja 

dari populasi untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulan penelitian (Sugiyono, 

2009). Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik  purposive 

sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriterianya 

adalah: 

1. Auditor yang bekerja di KAP Semarang 

2. Minimal telah bekerja 1 tahun 

3. Bersedia menjadi responden penelitian. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 

berikut: 

  



Tabel 3.1. Sampel yang Digunakan 

No. Nama KAP Alamat 
Jumlah 

auditor 

Auditor yang 

bersedia menjadi 

responden 

1 
Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 

(cabang) 

Jl. Mangga V No.6 RT.7 RW.4 

Lamper Kidul Semarang 
15 10 

2 
Benny, Tony, Frans & Daniel 

(cabang) 

Jl. Puri Anjasmoro Blok EE.1 

No.6 Tawangsari Semarang Barat. 
10 4 

3 I. Soetikno 

Jl. Durian Raya No.20 Kav.3 

Perum. Durian Mediterania 

Semarang 

9 5 

4 Pho & Rekan 

Jl. Muara Mas Mas Timur 242 

Kel. Panggung Lor Kec.Semarang 

Utara Semarang 

9 5 

5 
Riza, Adi, Syahrir & Rekan 

(cabang) 

Jl. Taman Durian No.2 Kel. 

Srondol Wetamn Banyumanik 
9 5 

6 Sarastanto & rekan 
Jl. Bukit Gentong No.4 Bukit Sari 

Ngesrep Banyumanik Semarang 
9 5 

7 Siswanto 
Jl. Gondang Timur IV Kel. 

Bulusan Tembalang Semarang 
10 5 

8 Sodikin & Harijanto (Pusat) 
Jl. Pamularsih Raya No.16 RT.2 

RW.1 Bangsari Semarang 
10 5 

9 Sophian Wongsargo 

Jl. Tirtoyoso Batas No.60 RT.10 

RW.12 Kel. Rejosari Semarang 

Timur Semarang 

8 5 

10 Suratman 

Jl. Bukit Anyelir Raya No.197 

Perumnas Bukit Sendangmulyo 

Semarang 

9 5 

11 Teguh Heru & Rekan 
Jl. Panda Utara I No.9 Palebon 

Pedurungan Semarang 
10 5 

12 Tri Bowo Yulianti (Cabang) 
Jl. MT. Haryono No.548, Sarirejo 

Semarang 
10 5 

13 Ashari & Ida Nurhayati 
Jl. Supriyadi No.215A 

Pedurungan Semarang 
9 5 

14 Arnestesa 
Jl. Abdulrahman Saleh Manyaran 

Semarang. 
9 5 

JUMLAH 136 74 

Sumber: IAPI dan Direktori KAP 2019 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang 

diperoleh peneliti dengan metode kuesioner yang dikirimkan atau diberikan 



langsung ke Kantor Akuntan Publik di semarang. Data dari sumber primer adalah 

sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik data (Sugiyono, 2009). 

3.2.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik di Semarang. Lokasi yang ditetapkan peneliti pada penelitian 

adalah seluruh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Semarang, sebanyak 

28 KAP (https://iapi.or.id/). 

3.2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kuesioner. Metode kuesioner pada penelitian ini 

dilakukan dengan memberikan kuesioner secara langsung di tiap KAP di Kota 

Semarang. Pada kuesioner yang telah disiapkan terdapat pernyataan – pernyataan 

beserta alternatif jawaban yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang dialami 

oleh responden atau auditor yang bersangkutan. Masing-masing kuesioner disertai 

dengan surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan pada responden 

beserta surat pernyataan bahwa peneliti menjamin kerahasiaan data penelitian yang 

diberikan oleh responden. 

Dalam rangka proses pengukuran, setiap responden diminta mengisi 

persetujuannya atas suatu pernyataan dengan skala penilaian dari 1 sampai dengan 

5. Tanggapan paling besar (positif) artinya sangat setuju diberi nilai (5) sedangkan 

tanggapan paling kecil (negatif) artinya sangat tidak setuju dan diberi nilai (1). 

Berikut penjabaran skalanya: 

https://iapi.or.id/


1) Skala 1 : Sangat Tidak Setuju 

2) Skala 2 : Tidak Setuju 

3) Skala 3 : Netral 

4) Skala 4: Setuju 

5) Skala 5: Sangat Setuju 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

dengan teknik personally administered questionnaires yaitu teknik pengumpulan 

data dengan metode survey untuk mendapatkan opini individu dengan menyebarkan 

kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung oleh peneliti kepada para 

responden di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. 

3.2.5 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data pada penelitian menggunakan kuesioner. Kuesioner 

adalah alat penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, yang 

bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Pada penelitian ini variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kualitas 

audit (KA). Variabel independen (X) yang digunakan adalah kompetensi auditor 

(X1), time budget pressure (X2), dan audit fee (X3). Sedangkan variabel moderasi 

yang digunakan adalah pemahaman sistem informasi (X4).  



1) Kualitas Audit (Y) 

Kualitas audit merupakan kemungkinan atau peluang bahwa auditor akan 

menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan 

pelanggaran tersebut yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan 

(DeAngelo, 1981). Kualitas audit dapat diukur dengan indikator dari Choiriyah, 

(2012) yaitu: 

1. Auditor bersikap independen dan jujur. Auditor bersedia melaporkan 

apabila terdapat ketidakwajaran dalam laporan keuangan klien, tanpa 

terpengaruh oleh hal-hal lainnya. 

2. Auditor memiliki pengetahuan terkait akuntansi, auditing dan sistem 

informasi sehingga mampu memeriksa laporan keuangan klien secara 

efektif dan menemukan salah saji yang material. 

3. Auditor berpedoman pada standar auditing dan standar pengendalian mutu.  

4. Auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup. 

5. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan menerapkan sikap 

skeptisme profesional. 

Persepsi responden terhadap pertanyaan pada setiap variabel diukur dengan 

skala Likert 1 sampai 5 yaitu kategori jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi 

skor 1, Tidak Setuju (TS), diberi skor 2, Netral (N) diberi skor 3, Setuju (S) diberi 

skor 4 dan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5. Semakin tinggi skor maka kualitas audit 

dinilai semakin tinggi. 



2) Kompetensi (X1) 

Menurut Tjun et al., (2012) kompetensi auditor terdiri atas pengetahuan dan 

pengalaman auditor. Maka dari itu indikator yang digunakan untuk mengukur 

kompetensi dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pengalaman auditor. 

1. Pengetahuan auditor diukur melalui: 

a) seberapa tingginya pendidikan dan banyaknya pelatihan yang 

pernah diikuti oleh auditor di bidang akuntansi dan auditing; 

b) seberapa luas pengetahuan auditor di bidang pengauditan, akuntansi 

dan industri klien; 

c) apakah auditor mengikuti dan memahami perkembangan informasi 

mengenai standar akuntansi yang terbaru serta informasi terkait 

profesinya; 

d) apakah selama ini pekerjaan audit menjadi mudah dengan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

2. Pengalaman auditor diukur melalui: 

a) banyaknya penugasan maupun jenis-jenis perusahaan pernah 

ditangani auditor; 

b) kemudahan auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit; 

c) akurasi pemeriksaan dan perolehan temuan yang dilakukan selama 

ini. 



Semua item pertanyaan diukur pada skala Likert 1 sampai 5 yaitu kategori 

jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS), diberi skor 2, 

Netral (N) diberi skor 3, Setuju (S) diberi skor 4 dan Sangat Setuju (SS) diberi skor 

5. Semakin tinggi skor maka kompetensi auditor dinilai semakin tinggi. 

3) Time budget pressure (X2) 

Time budget pressure atau tekanan anggaran waktu adalah tekanan yang 

dialami auditor akibat alokasi anggaran waktu yang ditetapkan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) untuk mengerjakan pekerjaan audit tidak seimbang dengan jumlah 

prosedur yang harus dilakukan auditor. Artinya tekanan yang dialami auditor yang 

muncul karena waktu pelaksanaan audit yang dianggarkan lebih kecil daripada 

waktu yang dibutuhkan (Margheim et al., 2005). Time budget pressure dapat 

menimbulkan perilaku disfungsional yang menurunkan kualitas audit.  

Time budget pressure dapat diukur menggunakan indikator dari Broberg et 

al., (2017) yaitu: (i) tekanan yang dirasakan auditor terkait anggaran waktu 

pelaksanaan audit atau dan (ii) tingkat ketercapaian anggaran waktu yang telah 

ditetapkan oleh KAP atau apakah auditor merasa bahwa anggaran waktu tidak dapat 

dicapai. Pengukuran tekanan anggaran waktu menggunakan skala Likert 1 sampai 

5 yaitu kategori jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju 

(TS), diberi skor 2, Netral (N) diberi skor 3, Setuju (S) diberi skor 4 dan Sangat 

Setuju (SS) diberi skor. Semakin tinggi skor maka time budget pressure pekerjaan 

audit yang dirasakan auditor semakin tinggi.  



4) Audit fee (X3) 

Menurut Primasari & Sudarno (2013) audit fee adalah imbalan yang 

diterima auditor atas jasa audit yang diberikan. Menurut Peraturan IAPI PP 

No.2/IAPI/III/2016 pemberian audit fee yang memadai bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas audit. Audit fee yang kurang memadai berpotensi membuat 

auditor melaksanakan prosedur audit yang tidak sesuai kode etik, SPAP, dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut peraturan tersebut, audit fee yang memadai adalah fee yang 

mencerminkan tugas dan tanggung jawab auditor, tingkat kompleksitas dan risiko 

pekerjaan, tingkat keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan waktu efektif 

yang dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan prosedur audit. Audit fee diukur dengan 

skala likert dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yaitu kategori jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS), diberi skor 2, Netral 

(N) diberi skor 3, Setuju (S) diberi skor 4 dan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5. 

Semakin tinggi skor maka audit fee yang diterima responden dinilai semakin 

memadai. 

5) Pemahaman Teknologi Sistem Informasi (X4) 

Pemahaman sistem informasi adalah seberapa jauh sistem informasi 

digunakan sebagai alat bantu auditor pada setiap pekerjaannya, seperti pemilihan 

sampel, pencarian data dari pihak internal dan eksternal organisasi, pemeriksaan 

laporan keuangan, dan pembuatan kertas kerja audit (Mustapha & Jin Lai, 2017). 

Menurut Mustapha & Jin Lai (2017) pemahaman auditor terhadap sistem informasi 

mampu mempersingkat waktu proses audit dan membuat proses audit menjadi lebih 



efisien dan akurat sehingga meningkatkan kualitas audit. Pemahaman sistem 

informasi merupakan variabel moderasi yang diukur menggunakan 3 indikator dari 

Setyorini & Dewayanto (2011) yaitu: 

1. Pemahaman terhadap sistem informasi 

2. Pemahaman terhadap sistem informasi perusahaan klien 

3. Manfaat sistem informasi. 

Guna mengetahui pemahaman auditor pada teknologi sistem informasi, 

peneliti akan menggunakan skala likert dengan menggunakan skala 1 sampai 5 

yaitu kategori jawaban Sangat Tidak Memahami (STM) diberi skor 1, Tidak 

Memahami (TM), diberi skor 2, Memahami (M) diberi skor 4 dan Sangat 

Memahami (SS) diberi skor 5. Semakin tinggi skor maka tingkat pemahaman 

auditor terhadap sistem informasi klien semakin tinggi. 

3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas mengukur ketepatan suatu kuesioner. Kuesioner yang tepat 

merupakan kuesioner yang berisi pertanyaan yang mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria valid adalah jika nilai 

Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator 

pertanyaan ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (Murniati et al., 

2013). 



3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang pada kuesioner tersebut stabil 

dari waktu ke waktu. Jadi uji reliabilitas di sini digunakan untuk mengukur 

konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau instrumen 

penelitian (Murniati dkk., 2013:20). Kriteria reliabel adalah jika nilai cronbach 

alpha di antara 0,5-0,7 tergolong reliabel moderat; di antara 0,7-0,9 tergolong 

reliabel tinggi; > 0,9 tergolong reliabel sempurna (Murniati et al., 2013). 

3.5 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan moderated 

regression analysis (MRA) atau analisis regresi moderasi. Teknik analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor, time budget pressure, 

dan audit fee terhadap kualitas audit serta untuk mengetahui pengaruh pemahaman 

sistem informasi pada hubungan antara audit fee terhadap kualitas audit, apakah 

pemahaman sistem informasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan 

tersebut. Adapun rumus dari kedua persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

KA = α + β1KOM_AUD + β2TBP + β3AF + β4PSI + β5AF.PSI + e 

Keterangan : 

KA = Kualitas Audit 

α = Konstansa 

KOM_AUD = Kompetensi auditor 

TBP = Time Budget Pressure 

AF = Audit fee 



PSI = Pemahaman Sistem Informasi 

AF.PSI = Interaksi antara audit fee dan pemahaman sistem informasi 

β1 – β5 = Koefisien regresi variabel penelitian 

e = Standar error 

1) Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 

independen (kompetensi auditor, time budget pressure, dan audit fee) secara parsial 

terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit dimana á = 0,05 (Ghozali,2011:99). 

1. Merumuskan hipotesis: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel X terhadap 

Y. 

Ha : Terdapat pengaruh positif signifikan variabel X terhadap Y. 

2. Kriteria penerimaan hipotesis : 

Jika sig interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi 

kurang dari 0,05 atau sig < 0,05 maka Ha diterima, artinya terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variabel 

terikatnya. Jika sig > 0,05 maka Ha ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel bebas secara parsial (individual) terhadap variabel 

terikatnya. 

3) Uji Fit Model 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of fitnya. Uji satatistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 



pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). 

Dasar pengambilan keputusan : 

⮚ Signifikansi F < 0,05 maka model regresi fit dengan data 

⮚ Signifikansi F > 0,05 maka model regresi tidak fit dengan data 

4) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

atau berapa persen variabel X mempengaruhi variabel Y. Ini dilakukan dengan 

melihat pada nilai R2.


