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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

Obyek dari penelitian yang diambil guna memenuhi penelitian 

menggunakan Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Semarang yang 

berjumlah 20 KAP tertera pada direktori KAP 2020. 

 

3.2 POPULASI  

Menurut Indrianto dan Soepomo (2002) dalam Rusyanti (2010) populasi 

sendiri adalah golongan individu, peristiwa dan semua yang memiliki karakter yang 

khas. Penelitian yang akan dilakukan ini mengutip obyek penelitian yaitu pada 

auditor-auditor Kantor Akuntan Publik yang berada di Semarang. 

 

3.3 SAMPEL  

Menurut Sugiyono (2013) dalam Purwanda & Harahap (2017) sampel 

sendiri adalah secuil dari kuantitas dan karakter yang populasi itu punyai. Dari 

sampel yang diutip dari sebuah kelompok/golongan tersebut harus 

merepresentasikan sampel tersebut. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai 

metode dalam melakukan penentuan sampel adalah dengan menmakai purposive 

sampling, yang berarti disamakan seperti tujuan dan kasus kejadian penelitian 

menurut Indriantoro dan Supomo (2002) dalam Bustami (2013) dengan ketentuan 

seperti dibawah ini: 

1. Auditor yang aktif bekerja pada KAP di Kota Semarang. 
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2. Auditor yang bersedia menjadi responden dalam pengisian kuesioner. 

3. Auditor yang bekerja minimal 1 tahun 

 

TABEL 1. SAMPEL PENELITIAN 

No Nama KAP Jumlah Auditor 

Jumlah yang 

bersedia mengisi 

kuisioner 

1 KAP ARNESTESA 9 - 

2 
KAP ASHARI DAN IDA 

NURHAYATI 
10 5 

3 
KAP BAYUDI, YOHANA, 

SUZY, ARIE (CABANG) 
15 5 

4 
KAP BENNY, TONY, FRANS 

& DANIEL (CABANG) 
10 5 

5 
KAP DARSONO & BUDI 

CAHYO SANTOSO 
20 2 

6 
KAP HADORI SUGIARTO 

ADI & REKAN (CABANG) 
10 - 

7 

KAP Drs. HANANTA 

BUDIANTO & REKAN 

(CABANG) 

15 - 

8 KAP HARHINTO TEGUH 6 - 

9 
KAP HELIANTONO & 

REKAN (CABANG) 
3 - 

10 KAP I. SOETIKNO 5 3 

11 
KAP LEONARD, MULIA & 

RICHARD (CABANG) 
50 10 

12 

KAP SUKAMTO, ADI, 

SYAHRIL & REKAN 

(CABANG) 

5 5 

13 
KAP RUCHENDI, MARJITO, 

RUSHADI & REKAN 
14 - 

14 
KAP SARASTANTO DAN 

REKAN 
5 5 

15 KAP SISWANTO 10 - 

16 
KAP SODIKIN & HARIJANTO 

(PUSAT) 
20 5 

17 KAP SOPHIAN WONGSARGO 7 5 

18 KAP SURATMAN 6 6 

19 
KAP TEGUH HERU & REKAN 

(CABANG) 
7 5 
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20 
KAP TRI BOWO YULIANTI 

(CABANG) 
10 5 

 TOTAL 237 66 

Sumber: https://iapi.or.id/Iapi/detail/924 (2020) 

Tabel 2. Sampel Penelitian 

3.4 JENIS & SUMBER DATA  

Sumber data yang akan diambil dalam penelitian menggunakan data primer 

dimana mempunyai pengertian data yang dikumpulkan dan dikerjakan pada saat itu 

dari orang yang bersangkutan. Data yang didapatkan bersumber melalui kuesioner, 

dijawab seorang responden yaitu auditor yang berasal dari variabel yang diteliti. 

 

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah memakai kuesioner yang 

diberikan pada responden yaitu auditor yang sukarela menjawab kuesioner yang 

dibagikan. Responden yang kami targetkan adalah auditor yang masih terdaftar dan 

melakukan pekerjaannya di Kantor Akuntan Publik di Semarang untuk menerima 

kuesioner yang peneliti kirimkan. 

 

3.6 DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

Dalam penelitian ini, variabel independen yang akan digunakan adalah 

Skeptisisme Profesional (SKEP), Time Budget Pressure (TBP), Akuntabilitas 

(AKUNT), Kompetensi (KOMPT), Independensi (INDEP), Profesionalisme 

(PROF), Due Profesional Care (DPC), Kompleksitas Tugas (KOMPL), Supervisi 

(SUPERV), Disfungsional Auditor (DISF) dan Kepercayaan Diri (KEPER) 

terhadap Kualitas Audit (KUAL).  

https://iapi.or.id/Iapi/detail/924
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3.6.1 Kualitas audit (KUAL) 

Kualitas audit adalah sebuah probabilitas dimana auditor mendapatkan dan 

mewartakan pelanggaran yang terdapat pada sistem akuntansi dari perusahaan yang 

diauditnya (Megayani et al., 2020). Variabel ini diukur menggunakan pengukuran 

skala likert 5 skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, 

Tidak Setuju (TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) 

dengan nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.  

 

3.6.2 Skeptisisme Profesional (SKEP) 

Skeptisisme profesional adalah sikap seorang auditor saat melakukan 

sebuah tugas yang diberikan padanya, dimana sikap skeptisisme profesional ini 

melingkupi pikiran yang terbiasa ingin mempertanyakan dan menjalankan evaluasi 

dengan penuh hati-hati terhadap bukti audit yang didapatkan. pada laporan audit 

(Megawati, 2018). Variabel ini diukur menggunakan pengukuran skala likert 5 

skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, Tidak Setuju 

(TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 

4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.   

 

3.6.3 Time Budget Pressure (TBP) 

Time Budget Pressure adalah sebuah tekanan waktu dimana hal ini dapat 

terjadi pada saat anggaran waktu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan total 

waktu yang ada untuk menjalankan tugas audit, dimana atribut yang digunakan 
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pada tekanan waktu dan evaluasi kinerja adalah yang bisa menyebabkan 

underreporting, chargeable time dan penurunan kualitas audit (Yoganita, 2010a). 

Variabel ini diukur menggunakan pengukuran skala likert 5 skala, sebagai berikut: 

Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, Tidak Setuju (TS) mempunyai 

dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, Sangat Setuju 

(SS) dengan nilai 5.  

 

3.6.4 Akuntabilitas (AKUNT) 

Akuntabilitas adalah aspek psikologi dimana individu tertentu 

bertanggungjawab pada semua yang ia lakukan dan hasil akhir yang dipetik pada 

pihak yang membutuhkan (Dewi, 2012a). Variabel ini diukur menggunakan 

pengukuran skala likert 5 skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) 

mempunyai nilai 1, Tidak Setuju (TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) 

dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.   

 

3.6.5  Kompetensi (KOMPT) 

Kompetensi ini menunjukkan dimana auditor dengan pengetahuan yang 

baik dan juga seberapa banyak tugas audit yang dilaksanakan auditor. Penelitian ini 

menggunakan dua indikator yaitu pengetahuan dan pengalaman (Kusumo, 2011). 

Variabel ini diukur menggunakan pengukuran skala likert 5 skala, sebagai berikut: 

Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, Tidak Setuju (TS) mempunyai 

dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, Sangat Setuju 

(SS) dengan nilai 5.   
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3.6.6 Independensi (INDEP) 

Independensi adalah rasa yang tidak terpengaruh dan tidak ada kendali dari 

pihak luar dan dimengerti sebagai kekuatan seorang auditor guna memperhitungkan 

fakta dan objektifitas tidak memihak dalam memutuskan dan menyampaikan 

sebuah kesimpulan (Megayani et al., 2020). Variabel ini diukur menggunakan 

pengukuran skala likert 5 skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) 

mempunyai nilai 1, Tidak Setuju (TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) 

dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.  

 

3.6.7 Profesionalisme (PROF) 

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, dan komitmen atas 

pekerjaannya pada saat mengerjakan tugasnya dimana seorang yang profesional 

adalah orang yang percaya akan pekerjaannya adalah pekerjaan yang serius, 

berdedikasi atas jasa yang diberikannya untuk kepentingan yang membutuhkan 

karyanya, membutuhkan kedaulatan yang berguna sebagai syarat atas jasa yang 

mereka berikan, dan yang terakhir berhubungan dengan orang lain yang sama 

dengan pekerjaannya (Firdaus & Ponam, 2020). Variabel ini diukur menggunakan 

pengukuran skala likert 5 skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) 

mempunyai nilai 1, Tidak Setuju (TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) 

dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.  
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3.6.8 Due Professional Care (DPC) 

Due Professional Care adalah sebuah kemahiran profesional dimana kemahiran 

ini dapat membuat auditor bersikap cermat dan juga seksama pada saat melakukan 

penugasan audit (Ridhawati, 2018a) . Variabel ini diukur menggunakan pengukuran 

skala likert 5 skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, 

Tidak Setuju (TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) 

dengan nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.  

 

3.6.9 Kompleksitas Tugas (KOMPL) 

Kompleksitas tugas adalah tugas yang sangat rumit, terdiri dari bagian yang 

semuanya berbeda dan saling menyambung antara satu dengan yang lain (Putra, 

2018). Variabel ini diukur menggunakan pengukuran skala likert 5 skala, sebagai 

berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, Tidak Setuju (TS) 

mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, 

Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.  

 

3.6.10 Supervisi (SUPERV) 

Supervisi adalah sebuah keutamaan dalam menumbuhkan pengawasan yang 

dilakukan auditor senior pada auditor junior guna mendapatkan hasil yang sangat 

memuaskan (Umama, 2016). Variabel ini diukur menggunakan pengukuran skala 

likert 5 skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, Tidak 

Setuju (TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan 

nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5.  
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3.6.11 Perilaku Disfungsional (DISF) 

Perilaku disfungsional disini adalah tindakan yang dilakuan auditor yang 

dapat memangkas kualitas audit menjadi tidak bagus, baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Erawati, 2017). Variabel ini diukur menggunakan pengukuran skala 

likert 5 skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai nilai 1, Tidak 

Setuju (TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan 

nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5 

 

3.6.12 Kepercayaan diri (KEPER) 

Kepercayaan diri adalah sebuah sikap individu dimana dia mengetahui 

sampai sejauh mana kemampuan atau kompetensinya, mau belajar dan 

meningkatkan kualitas dirinya agar mendapatkan hasil yang memuaskan, dan dapat 

merasa bangga terhadap dirinya (Asiva, 2020). Variabel ini diukur menggunakan 

pengukuran skala likert 5 skala, sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) 

mempunyai nilai 1, Tidak Setuju (TS) mempunyai dengan nilai 2, Netral (N) 

dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif ini mencerimankan sebuah deskripsi data yang dapat 

kita lihat pada nilai mean, varian, max, min, dan juga standar deviasi pada uji ini. 
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Sebuah gambaran tentang karakteristik responden akan dijelaskan 

menggunakan sebuah tabel statistik deskriptif responden. Peneliti sendiri 

menggunakan skala internal untuk mengukur dan juga menjelaskan frekuensi 

absolute dan persentase jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama berkerja dan 

jabatan terakhir, lalu dalam memberikan deskriptif tentang variabel independen 

yang diteliti yaitu skeptisisme profesional, time budget pressure, pelaksanaan 

prinsip etika, kompleksitas tugas, supervisi, disfungsional auditor, dan kepercayaan 

diri. Variabel dependen sendiri yaitu kualitas audit, diuraikan menggunakan tabel 

statistik deskriptif variabel menunjukkan kisaran teoritis, kisaran aktual, mean, dan 

standar deviasi sendiri. 

 

3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

 Saat sebelum pengambilan data ini dilaksanakan, peneliti harus lebih dulu 

melakukan pengujuan validitas dan juga reliabilitas terhadap pertanyaan yang akan 

digunakan. 

 

3.7.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas ini digunakan untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid 

atau tidak. Sebuah alat uji bisa dikatakan valid jika bisa mengukur data tersebut. 

Sebuah alat uji dapat dikatakan valid jika alat uji ini dapat mengungkap data dari 

variabel yang ingin diteliti secara akurat. Dalam pengujian validitas ini setiap 

pertanyaan diolah dengan menghitung korelasi pearson product moment. Yang 

dengan pearson product moment  diuji adalah skor item dan juga skor total. Sebuah 
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data dikatakan valid bila nilai r hitungnya lebih besar dibanding dengan nilai r 

tabelnya. 

Rumus: 

𝑟 =   
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋. ∑ 𝑌)

√[(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2) (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)]

 

Keterangan:  

r = koefisien korelasi 

X = tingkat skor indikator yang diuji 

Y = Total skor indikator 

N = Jumlah sampel 

Kriteria uji validitas: 

Jika r hitung > r tabel, maka uji tersebut valid 

Jika r hitung < r tabel, maka uji tersebut tidak valid 

 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dipergunakan dalam melakukan tes apakah kuesioner yang 

dipakai konsisten dalam mengukur sebuah konstruk yang serupa jika dipakai dari 

waktu satu ke yang lainnya menurut Ghozali (2005) dalam (Susanto, 2010). 

Reliabilitas dari instrumen ini dites dengan rumus koefisien Cronbach’s Alpha. 

Apabilai nilai koefisien alpha ini  diatas 0,60, dapat ditarik hasil akhir mengenai 

instrumen dari penelitian ini dapat diandalkan.  

Rumus: 
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α = 
𝑘 𝑟

1 (𝑘 = 1)𝑟
 

Dimana: 

α = Koefisien Korelasi 

k = Jumlah item valid 

r = Rata-rata hubungan antar item 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik Model Regresi 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah alat yang berguna melakukan tes dengan model 

regresi, variabel dependen dan independen terdistribusi normal atau sebaliknya 

menurut ghozali (2005) dalam Susanto (2010). Dalam model regresi, yang bagus 

ketika data terdistribusi normal dan bisa juga dekat dengan normal. Yang termasuk 

Uji Normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov, yang menyatakan data terdistribusi 

normal yang memiliki probabilitas yang signifikan > α.  

 

3.7.3.2  Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas ini digunakan untuk menangkap gejala dari variabel bebas 

antar variabel. Uji ini bisa dijalankan menggunakan 2 macam yaitu dengan cara 

melihat dari VIF (Variance Inflation Factors) dan juga melihat nilai toleransi. 

Apabila VIF > 10 dan nilai tolerance sendiri < 10, tidak akan terjadi dari gejala yang 

timbul dari uji multikolinearitas Ghozali (2005) dalam Susanto (2010). 
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3.7.3.3 Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui kesamaan dari varian 

setiap variabel bebas yang digunakan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, 

X11 terhadap variabel dependen Y. Uji ini mempunyai tujuan untuk melakukan uji 

model regresi, apa timbul perbedaan varian residual antar satu ke yang lainnya 

adalah paten (homokedastisitas). Model regresi baik menurut Ghozali (2005) dalam 

Susanto (2010) adalah homokedastisitas, tidak heterokedastisitas. 

 

3.7.4 Uji Model Fit  

Pengujian dilakukan guna menilai apakah pengujian regresi ini tidak fit atau 

fit. Ketika nilai dari F lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi = 5%), makadapat 

dikatakan bisa fit dengan data, dan sebaliknya jika lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak bisa fit dengan datanya. 

 

3.7.5 Koefisien Determinasi (R2)  

 Menurut (Muniarti et. al., 2013) pengujian Koefisien Determinasi bertujuan 

guna melihat mampukan model ini menjelaskan variasi dari variabel dependen. 

Nilai uji ini berkisar antara 0 dan 1. Dapat dilihat jika semakin kecil R2, maka 

semakin terbatas juga kemampuan semua variabel independennya menjelaskan 

variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan Adjusted R Square (Adj R2) 

dikarenakan ada lebih dari variabel independen dalam memaparkan pengaruh dari 

variabel independen. 
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3.7.6 Uji t 

Menurut Ghozali (2006) dalam Azis (2010) Uji t mencerimankan pengaruh 

sebuah variabel independen secara satuan dalam menggambarkan variabel 

dependennya. Ha akan diterima pada saat t hitung > t tabel dan Ha ditolak jika t 

hitung < t tabel 

 

3.8 ANALISIS BERGANDA 

Pada penelitian yang dilakukan, akan dilakukan uji hipotesis menggunakan 

analisis data seperti berikut ini:  

KUAL = a + β1SKEP + β2TBP + β3AKUNT + β4KOMPT + β5INDEP + β6PROF 

+ β7DPC + β8KOMPL + β9 SUPERV + β10DISF + β11KEPER + e 

dimana: 

Y = Kualitas audit (KUAL) 

a = Konstanta 

β1- β10 = Koefisien Regresi 

X1 =  Skeptisisme Profesional (SKEP) 

X2 = Time Budget Pressure (TBP) 

X3 = Akuntabilitas (AKUNT) 

X4 = Kompetensi (KOMPT) 

X5 = Independensi (INDEP) 

X6 = Profesionalisme (PROF) 

X7 = Due Profesional Care (DPC) 

X8 = Kompleksitas Tugas (KOMPL) 
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X9 = Supervisi (SUPERV) 

X10 = Perilaku Disfungsional (DISF) 

X11 = Kepercayaan Diri (KEPER) 

e = Variabel Residual 

 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

1. Untuk H1, H3 sd. H7, H9 dan H11 

a. Jika sig/2 < 0,05 dan betanya positif, maka H1, H3 sampai dengan 

H7, H9, dan H11 dapat diterima 

b. Jika sig/2 > 0,05 dan atau betanya negatif, maka H1, H3 sampai 

dengan H7, H9, dan H11 ditolak. 

 

2. Untuk H2, H8, dan H10 

a. Jika sig/2 < 0,05, dan betanya negatif, maka H2, H8, dan H10 dapat 

diterima 

b. Jika sig/2 > 0,05 dan atau betanya positif, maka H2, H8 ,dan H10 

ditolak. 
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