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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji hipotesis guna 

menjelaskan  sifat keterkaitan kausal antara variabel independen  pendeteksian 

dini, skeptisisme profesional auditor, informasi afektif, akuntabilitas, pengalaman 

dan pengetahuan auditor pada variabel dependen pertimbangan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut. 

3.1 Populasi dan Sampel  

 Populasi pada penelitian ini ialah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di wilayah Semarang. Hingga saat ini belum terdapat data 

yang diterbitkan mengenai jumlah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik di wilayah Indonesia, Metode yang digunakan untuk pengambilan 

sampel  pada penelitian ini adalah purposive sampling (judgment sampling), 

dimana metode ini menggunakan pengambilan sampel melalui pertimbangan 

khusus dimana sampel diambil melalui kriteria khusus yang sesuai dengan 

keinginan peneliti Sekaran (dalam Yovita, 2016) . Dalam penelitian ini yang 

menjadi sampel populasi penelitian adalah auditor yang langsung berhadapan 

dengan bukti audit, dimana terdapat auditor yunior, auditor senior dan 

supervisor auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik pada wilayah 

Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa auditor 

dengan penugasannya di lapangan yang langsung berhadapan dengan bukti 

audit umumnya akan dihadapkan dengan masalah guna menentukan 

kecurangan.  

 Untuk menentukan kantor akuntan publik dimana auditor bekerja 

maka menggunakan metode convenience sampling, dimana sampel diambil 

melalui kemudahan yaitu peneliti memutuskan sampel apa saja yang ditemui 

peneliti dimana sampel tersebut memenuhi kriteria Sekaran (dalam Yovita, 

2016). Sehingga pada penelitian dalam hal ini peneliti menentukan sampel 
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yang didasari pada kesediaan auditor dalam kantor akuntan publik guna 

mengisi kuesioner penelitan yang dilakukan. 

TABEL 3. 1  Daftar Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang 

No. Nama KAP Alamat Kantor Nomor Telpon Jumlah Auditor 

1 Suratman & Rekan 
Jl. Bukit Anyelir Raya No.197, 

Sendangmulyo. 

(024) 76737384 
5 

2 
Bayudi, Yohana, Suzy, & 

Arie 

Jl. Mangga V No.6, Lamper 

Kidul. 

(024) 8455327 
5 

3 Teguh, Heru, & Rekan 
Jl. Soekarno Hatta No.176c, 

Palebon, Kec. Pedurungan. 

085640422765 
5 

4 Pho Seng Ka 
 Jl. Muara Mas Tim. No.242, 

Panggung Lor. 

(024) 3558248 
5 

5 
Benny Gunawan, Tony, 

Frans & Daniel 

Blok EE1 No, Jl. Puri 

Anjasmoro Raya No.6 

(024) 7611380 
5 

6 Wahyu Setyaningsih 
 4D9, Jl. Raya Dinar Indah, 

Meteseh. 

081381266243 
5 

7 Tarmizi Achmad 
 Perum Undip, Jl. Dewi Sartika 

No.7 

024 8645 7602 
5 

8 Tri, Bowo, & Yulianti  Jl. MT. Haryono No.548, 081228330334 5 

9 Idjang Soetikno Jl. Durian Raya No. 20 Kav. 3 024 7463125 5 

Sumber : www.sikap.bpk.go.id, 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=kap+suratman&ei=La3VYb3UOYGKmgeb6aCgAQ&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LCgvzzXKNSw0YLRSNagwSjU3sEixMDM2tjQwTEoytgIKWSSbGSYamBhbGJgmplkYevFkJxYoFJcWJZbkJuYBAIWGE3o&oq=kap+suratman&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOg4ILhCABBDHARCvARCwAzoICAAQgAQQsAM6BQgAEJECOgUIABCABDoECAAQQzoHCAAQgAQQCjoHCAAQsQMQCjoKCAAQsQMQgwEQCjoECAAQCkoECEEYAUoECEYYAFDFA1inCWDQFGgBcAB4AYABtAKIAaQJkgEHMS42LjAuMZgBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=kap+bayudi+yohana&ei=XqzVYdj5No6-3LUPhbeYiAc&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDMzNCk2TyoxYLRSNagwSjU3sEhJMzCyMDUzTjI1tzKoSDQ3S7FINbUwSUkxMkxLMvESzE4sUEhKrCxNyVSozM9IzEsEANmbFUw&oq=kap+bayu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDICCCY6BQgAEJECOgQILhBDOggILhCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6BQguEIAEOggIABCxAxCRAjoLCAAQsQMQgwEQkQI6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoHCAAQgAQQCjoLCC4QxwEQrwEQkQI6CgguELEDEIMBEAo6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB5KBAhBGABKBAhGGABQ3QlY5VdgimRoBXAAeACAAesBiAHAC5IBBTAuOS4xmAEAoAEBsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=kap+teguh+heru+%26+rekan&ei=iqrVYdO8G_K_8QOq3qSQCA&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zIg3S0vJzikzYLRSNagwSjU3sEgxMUlJTUtLSTM2tTKoSDZITjIzMTdNMTRINU8zNPQSy04sUChJTS_NUMhILSpVUFMoSs1OzAMAi24XsQ&oq=kap+teguh+heru&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOg4ILhCABBDHARCvARCwAzoICAAQgAQQsAM6BQgAEJECOgsILhDHARCvARCRAjoKCC4QxwEQrwEQQzoFCAAQgAQ6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB5KBAhBGAFKBAhGGABQngVY-w1gnRxoAXAAeAGAAbQCiAGXDZIBBzEuNi4yLjGYAQCgAQHIAQLAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=kap+pho+dan+rekan+semarang&ei=lKzVYb7oKcOa4t4PuNyR0Ac&oq=kap+pho+se&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46CAgAEIAEELADOgsILhDHARCvARCRAjoFCAAQkQI6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoICAAQFhAKEB46AggmSgQIQRgBSgQIRhgAUJgFWL8KYPAYaAFwAHgAgAGzAYgBkwaSAQMxLjWYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=kap+benny+gunawan&ei=i6vVYc3pMIKMmgeSx4SgBw&gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDY3qaxINzJgtFI1qDBKNTdIM0lONUpOMU9KSTW3MqhINLcwSTMxMU6yMLFITE418BLMTixQSErNy6tUSC_NSyxPzAMA_bEWIQ&oq=kap+benny+gu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwE6BwgAEEcQsAM6CwguEMcBEK8BEJECOgUIABCABDoFCAAQkQI6BwgAEIAEEAo6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46AggmSgQIQRgASgQIRhgAUPcEWP4NYJEcaAFwAngAgAGjAYgBlQmSAQMwLjiYAQCgAQHIAQPAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=kap+wahyu+setyaningsih&ei=nqvVYZOwEqvC3LUP3caD2Ao&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEgztizLLjIxYLRSNagwSjU3sEgzT05KTbRMNDEwtDKoSDJLNDI0TbM0szQ2MTcwMvASy04sUChPzKgsVShOLalMzMvMSy_OzAAAYz4Xlg&oq=kap+wahyu+se&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyAggmOgcIABBHELADOgUIABCABDoGCAAQChBDOgcIABCABBAKOgYIABAWEB5KBAhBGABKBAhGGABQuwRYwQ5g_xdoAXACeACAAagBiAGYCJIBAzEuN5gBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz
tel:024%208645%207602
https://www.google.com/search?q=kap+tri+bowo+yulianti&ei=XqzVYdj5No6-3LUPhbeYiAc&gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDY0T8nKSTJgtFI1qDBKNTewSE60NDZMTjGxSDS0MqhITk5JMjRKsrRINDUxtDRO9BLNTixQKCnKVEjKL89XqCzNyUzMK8kEAEknF0w&oq=kap+tri&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yCAgAEBYQChAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoFCAAQkQI6BAguEEM6CAguELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOggIABCABBCxAzoFCC4QgAQ6CwguEMcBEK8BEJECOgoILhCxAxCDARAKOgQIABBDOgoILhDHARCvARBDSgQIQRgASgQIRhgAUN0FWLIMYK0XaAFwAHgAgAHTAogBoAmSAQcwLjYuMC4xmAEAoAEBsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
http://www.sikap.bpk.go.id/
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang didapat dari 

jawaban kuesioner yang di tanyakan pada auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik domisili Semarang.  Pengumpulan data penelitian 

dilaksanakan menggunakan metode survey melalui cara membagi kuesioner 

kepada auditor. Penelitian ini akan dilakukan dengan membagikan kuesioner 

kepada kantor akuntan publik yang sudah terpilih di domisili semarang, 

kuesioner yang dibagikan akan diisi oleh auditor eksternal yang bekerja 

langsung di lapangan, jawaban kuesionar yang dibagikan kepada auditor dan 

sudah diisi nantinya akan diambil oleh peneliti setelah satu atau dua minggu 

dibagikannya kuesioner. 
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Penelitian ini menggunakan 6 variabel independent yaitu 

pendeteksian dini, skeptisisme profesional auditor, informasi afektif, 

akuntabilitas, pengalaman, dan pengetahuan auditor dengan menggunakan 

ukuran jenis kelamin, usia, posisi, masa kerja, ikut Pendidikan Profesi 

Akuntansi, klien per tahun, dan penugasan 1 bulan terakhir dan variabel 

dependen yaitu pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

3.3.1 Variabel Dependen (Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi 

Kecurangan) 

 Pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah 

variabel yang memjadi pengacu auditor dalam mendeteksi suatu 

kecurangan. Auditor didalam pertimbangannya mendeteksi kecurangan 

yang dibagi menjadi penilaian resiko kecurangan (fraud risk assessment) 

dan modifikasi program audit Hammersley (2011). Skala Likert 5 poin 

dimulai dari “sangat tidak setuju” (1) hingga “sangat setuju” (5).  

 Pada keputusan untuk memodifikasi prosedur audit diukur 

menggunakan skala Likert 5 poin dengan 3 indikator yaitu (1) mengganti 

sifat prosedur audit, (2) mengganti waktu audit, (3) mengganti luas prosedur 

audit. Skala likert 5 poin dimulai dari “sangat tidak setuju” (1) hingga 

“sangat setuju” (5). 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1. Pendeteksian dini 

Pendeteksian dini merupakan sinyal akan terjadinya suatu tindak 

kecurangan dengan lebih awal. Pendeteksian dini juga merupakan suatu 

kondisi dimana terjadinya suatu kejanggalan dan terdapat suatu kondisi 

yang berlainan dengan kondisi normal (Prasetyo, 2015). Indikator dari 

pendeteksian dini merupakan pendeteksian lebih dini auditor terhadap 
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kecurangan yang ditemukan auditor dalam bekerja dilapangan sehingga 

auditor memberikan deteksi terhadap kecurangan yang terjadi dengan 

lebih khusus . Variabel independen pendeteksian dini diukur 

menggunakan skala Likert 5 point dimulai dari sangat tidak berpengaruh 

(1) hingga sangat berpengaruh (5).  

3.3.2.2. Skeptisisme Profesional 

Skeptisisme professional adalah penilaian kritis terhadap suatu 

tanggung jawab yang dimiliki dengan selalu menanyakan kecukupan 

bukti. Sikap skeptisisme profesional auditor memiliki arti dimana auditor 

dapat membuat penilaian kritis dengan pemikiran untuk selalu 

menanyakan kecukupan serta kecukupan bukti audit yang diperoleh 

selama periode pemeriksaan berlangsung (Mokoagouw, dkk, 2018). 

Sikap skeptisisme profesional auditor diukur menggunakan skala Likert 5 

point, dimana dikembangkan dari 6 indikator yang dikembangkan oleh 

Hurtt (2010) yaitu  pertama questioning mind, kedua suspension of 

judgment, ketiga search for knowledge, keempat interpersonal 

understanding, kelima self confidence, dan keenam self determination. 

Skala Likert 5 point dalam variabel independen skeptisisme profesional 

digunakan untuk menggambarkan mengenai jawaban subjek atas 

pertanyaan yang terkait dengan keenam karakteristik skeptisisme 

profesional, diawali dengan “sangat tidak setuju” (1) hingga “sangat 

setuju” (5). 

3.3.2.3. Informasi Afektif 

Informasi afektif adalah informasi yang dapat menimbulkan rasa 

suka atau tidak suka terhadap suatu informasi terhadap suatu hal yang 

dijumpai secara langsung yang didasari pada reaksi emosional. Informasi 

afektif merupakan informasi yang didasari pada reaksi emosional dari 

penerima informasi sehingga muncul rasa suka atau tidak suka atas suatu 

hal tertentu yang dijumpai secara langsung. Dalam penelitiannya Schafer 
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(2007) mengatakan bahwa apabila seorang manusia bertemu dengan 

objek yang ditemui maka akan muncul informasi afektif maupun 

informasi non afektif secara bersamaan. Pada saat auditor bertemu klien 

untuk mengumpulkan bukti audit sehingga terjadi interpersonal interaksi 

yang terjadi antara auditor dengan klien audit dimana akan menimbulkan 

reaksi afeksi dan reaksi emosional berupa suka atau tidak suka yang 

timbul dalam perasaan auditor terhadap klien.  

Batthacharjee dan Moreno (2002) bahwa professional judgment 

auditor dipengaruhi oleh adanya informasi afektif. Auditor yang kurang 

berpengalaman dalam penilaian terhadap persediaan klien memiliki 

resiko yang lebih tinggi dibanding auditor yang memiliki pengalaman 

untuk menilai persediaan klien karena auditor yang berpengalaman 

mudah untuk memberikan informasi afektif negatif terhadap klien 

sehingga jika muncul informasi lainnya tidak akan diungkapkan. 

Informasi afektif dibangun agar informasi yang disajikan tidak relevan 

untuk dilakukan audit, akan tetapi auditor yang memiliki pengalaman 

dapat mengabaikan akan adanya informasi afektif yang tidak relevan 

akan tetapi auditor yang kurang berpengalaman tidak dapat mengabaikan 

akan adanya informasi afektif. Indikator dari variabel independen 

informasi afektif  adalah adanya perasaan suka atau tidak suka terhadap 

klien audit. Subjek responden diminta untuk menjawab dengan skala 

Likert 5 poin dari adanya perasaan tidak simpati, tidak kagum, tidak 

menghargai, dan tidak percaya (1), hingga perasaan sangat simpati, 

sangat kagum, sangat menghargai, dan sangat percaya (5). 

3.3.2.4. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah rasa kebertanggungjawaban terhadap suatu 

kejawban yang dimiliki. Auditor dalam pekerjaanya dituntuk untuk 

memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) didalam 

pekerjaanya karena auditor memiliki tanggung jawab yang besar kepada 

pihak pengguna laporan keuangan suatu entitas yang diaudit. Kualitas 
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audit sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan auditor juga 

dipengaruhi oleh kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam 

menyelesaikan proses audit. Akuntabilias merupakan suatu bentuk hasrat 

psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk dapat menyelesaikan 

kewajiban yang dimiliki supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada 

lingkungan terkait (Mardisar dan Sari, 2007). Dalam variabel independen 

akuntabilitas yang diukur adalah seberapa besar motivasi auditor, daya 

pikir auditor, dan keyakinan auditor dalam bekerja di lapangan 

menggunakan skala Likert 5 poin dimulai dari “sangat tidak setuju” (1) 

hingga “sangat setuju” (5). 
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3.3.2.5. Pengetahuan 

Pengetahuan dalam bidang ini mengenai lingkup audit dimana 

auditor mampu menunjukan kemampuan dalam bidang audit yang 

dimiliki. Seorang auditor mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam 

bidang audit dengan lebih efektif apabila seorang auditor memiliki 

pengetahuan yang luas dalam bidang audit sehingga usaha auditor untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dapat diukur dengan menyesuaikan 

tingkatan pengetahuan dalam diri auditor (Mardisar dan Sari, 2007). 

Pengetahuan audit dapat dimiliki melalui pelatihan formal maupun 

pengalaman yang dimiliki auditor. Pelatihan formal dapat dimiliki 

auditor melalui kegiatan loka karya, seminar dan juga arahan yang 

diberikan senior kepada junior audit, sedangkan pengetahuan auditor 

dapat dimiliki auditor melalui seberapa sering seorang auditor melakukan 

pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan sehingga mendapatkan 

pengalaman dalam proses pekerjaannya. Auditor yang memiliki 

pengetahuannya akan lebih memberikan hasil yang baik daripada auditor 

yang tidak memiliki pengetahuan dalam bidang audit dalam proses 

pekerjaannya (Salsabila dan Prayudiwan, 2011). Indikator variabel 

independen pengetahuan auditor adalah (1) Pengetahuan auditor yang 

didapat dari pendidikan formal, (2) pengetahuan auditor yang didapat 

dari pelatihan, seminar, dan lokakarya, (3) pengetahuan auditor tentang 

standar akuntansi, (4) pengetahuan auditor tentang standar audit, (5) 

pengetahuan auditor tentang perkembangan peraturan. Jawaban dari 

subjek penelitian kuesioner diukur menggunakan skala Likert 5 poin dari 

“sangat tidak setuju” (1) hingga “sangat setuju” (5).  
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3.3.2.6. Pengalaman 

Pengalaman dalam bidang ini mengenai lingkup audiot dimana 

auditor segi lamanya waktu ataupun banyaknya penugasan audit yang 

telah ditangani auditor Pengalaman auditor merupakan pengalaman yang 

dimiliki auditor dalam melakukan perkerjaan audit laporan keuangan 

yang terbentuk dari faktor lama waktu ataupun jumlah tugas yang sudah 

dilakukan oleh auditor (Suraida, 2005). Variabel independen pengalaman 

auditor maka auditor akan diberikan pertanyaan menggunakan skala 

Likert 5 poin tentang sudah berapa lama auditor memulai profesinya 

sebagai auditor dan sudah berapa banyak kasus yang ditangani oleh 

auditor dan banyaknya perusahaan yang ditangani auditor. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data yang sudah ada kemudian mengolah dan menyajikan dalam bentuk tabel, 

grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Dalam membantu menganalisis pengaruh 

pendeteksian dini, skeptisisme profesional auditor, informasi afektif, 

akuntabilitas, pengalaman, dan pengetahuan sebagai variabel independen dan 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebagai variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan program aplikasi statistical package 

for social science (SPSS). Teknik analisis statistika yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif dan model regresi linier berganda 

Ghozali (dalam Yovita, 2016). 

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistika untuk menggambarkan 

atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan 

mudah dipahami. Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan 

distribusi frekuensi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau 
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mendeskripsikan suatu data variabel dummy atau variabel yang memiliki 

karakteristik kategori Ghozali (dalam Yovita, 2016). Statistik distribusi 

frekuensi memberikan gambaran mengenai hasil kuesioner penelitian pada 

variabel-variabel penelitian yang meliputi pendeteksian dini, skeptisisme 

profesional auditor, informasi afektif, akuntabilitas, pengalaman, 

pengetahuan, dan pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

3.4.2 Uji Kualitas Data 

3.4.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang rendah Ghozali (dalam Yovita, 2016). Instrumen 

dinyatakan valid apabila signifikansinya kurang dari 0,050 (5%) 

sedangkan apabila lebih dari 0,050 (5%) maka dinyatakan tidak valid. 

3.4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner 

yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS, yang akan memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistic Cronbach Alpha ( α ). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbanch Alpha > 0,70 

Ghozali (dalam Yovita, 2016). 
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3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan data 

yang digunakan dalam penelitian Ghozali (dalam Yovita, 2016). Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi yang dihadapi 

terdistribusi secara normal, terbebas dari gejala multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan meliputi : 

3.4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

Ghozali (dalam Yovita, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi residual normal atau mendekati normal, ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik (grafik histogram dan grafik normal probability plot) dan 

uji statistik (uji Kolmogorov Smirnov). 

Dalam analisis grafik, salah satu cara termudah untuk melihat 

normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi residual yang 

mendekati normal. Dalam analisis grafik normal probability plot dasar 

pengambilan keputusan adalah : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regesi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena hasil 

interpretasinya dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukan uji 

statistik untuk menyakinkan hasil uji normalitas, yaitu dengan uji 
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Kolmogorov Smirnov.Distribusi residual dapat dinyatakan normal apabila 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,050 (sig > 0,05). 
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3.4.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek 

kombinasi dua atau lebih variabel independen. Multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1 / tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF > 10, dan sebaliknya jika nilai tolerance > 0,10 

atau sama dengan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan terbebas dari 

multikolinieritas Ghozali (dalam Yovita, 2016). 
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3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah 

residualnya (Y prediksi-Y sesungguhnya). Deteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Selain menggunakan grafik Scatterplot dapat juga menggunakan uji 

Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual 

terhadap variabel independen.Indikator ada tidaknya heteroskedastisitas 

dalam uji ini, jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 

5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas Ghozali (dalam Yovita, 2016). 
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3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen Ghozali (dalam Yovita, 2016). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

regresi linear berganda karena teknik ini bermanfaat untuk mendeteksi 

pengaruh variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat 

(variabel dependen). Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pendeteksian dini, skeptisisme profesional auditor, 

informasi afektif, akuntabilitas, pengalaman, dan pengetahuan terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan alat analisis 

statistika yang didukung dengan software Statistical Package for Social 

Science (SPSS). 

Model persamaan regresi linear berganda yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 PAMK= a + b1RF + b2SP + b3IA+ b4AK+ b5PT+b6PL+ e 

 

Keterangan: 

PAMK  : Pertimbangan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan 

A :Nilai intersep (konstan) 

b1-b1 : Koefisien arah regresi 

RF  : Pendeteksian dini 

SP   : Skeptisisme profesional 

IA          : Informasi Afektif 

AK : Akuntabilitas 

PT : Pengetahuan 

PL : Pengalaman 

E : error 
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3.4.5 Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit’s) 

Uji kebaikan model ini bertujuan untuk menentukan seberapa baik 

model yang digunakan cocok untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Uji 

kebaikan model secara statistik dapat diukur dari nilai statistik F dan nilai 

koefisien determinasi Ghozali (dalam Yovita, 2016). Uji kebaikan model 

yang akan dilakukan meliputi : 

3.4.5.1. Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F) 

Uji statisitik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

Ghozali (dalam Yovita, 2016).Uji statistik F dapat disebut juga tentang 

kebaikan model regresi (goodness of fit). Tingkat kepercayaan yang 

digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi alpha sama dengan 5% (α = 

0,05) dengan kriteria pengambilan keputusan goodness of fit sebagai 

berikut : 

a. Apabila nilai signifikansi ≤ 0,050 maka mampu menolak H0. 

b. Apabila nilai signifikansi > 0,050 maka tidak mampu menolak H0. 

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = 0, artinya variabel-variabel 

independen (pendeteksian dini, skeptisisme profesional auditor, 

informasi afektif, akuntabilitas, pengalaman, dan pengetahuan) 

secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan). 

Ha : tidak semua  β  bernilai nol, artinya variabel-variabel 

independen (pendeteksian dini, skeptisisme profesional auditor, 

informasi afektif, akuntabilitas, pengalaman, dan pengetahuan) 

secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap 
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variabel dependen (pertimbangan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan). 

3.4.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R Square) 

Uji koefisien determinasi (R Square) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen Ghozali (dalam Yovita, 2016).  

3.4.6 Uji Hipotesis (Uji statistik t) 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji setiap hipotesis yang 

ada dengan menggunakan uji statistik yang tepat. Pengujian yang tepat 

untuk penelitian ini adalah uji statistik t. Hasil pengujian tersebut akan 

menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t bertujuan untuk 

membuktikan apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau 

tidak signifikan terhadap variabel terikatnya Ghozali (dalam Yovita, 2016). 

Uji statistik t juga digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Rumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01 : β1 ≤ 0, artinya pendeteksian dini tidak berpengaruh positif 

terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Ha1 : β1 > 0, artinya pendeteksian dini berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

H02 : β2 ≤ 0, artinya skeptisme professional tidak berpengaruh positif 

terhadap pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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Ha2 : β2 > 0, artinya skeptisme professional berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

H03 : β3 ≥ 0, artinya informasi afektif tidak berpengaruh negatif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Ha3 : β3 < 0, artinya informasi afektif berpengaruh negatif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

H04 : β4 ≤ 0, artinya akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Ha4 : β4 > 0, artinya akuntabilitas berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

H05 : β5 ≤ 0, artinya pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Ha5 : β5 > 0, artinya pengetahuan berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

H06 : β6 ≤ 0, artinya pengalaman tidak berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Ha6 : β6 > 0, artinya pengalaman berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Taraf signifikasi adalah batas toleransi dalam menerima kesalahan 

dari hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Tingkat 

kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% (λ= 0,05) 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Apabila nilai signifikansi ≤ 0,050 maka mampu menolak H0 atau 

dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, artinya bahwa variabel 

independen secara parsial atau individu mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap dependen. 

b. Apabila nilai signifikansi > 0,050 maka tidak mampu menolak H0 atau 

dengan kata lain hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya 
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bahwa variabel independen secara parsial atau individual tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dependen. 
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