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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015) dalam Dewi (2021), populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang didalamnya terdapat subjek maupun objek yang memiliki 

kualifikasi atau ciri tertentu yang dapat diteliti. Populasi dari penelitian ini 

merupakan semua staf auditor eksternal yang bekerja di KAP Kota Semarang, Jawa 

Tengah yang mana terdaftar di direktori KAP dan akuntan publik tahun 2020 yang 

diterbitkan oleh IAPI.  

Populasi dengan ciri tertentu merupakan sampel. Sampel yang digunakan 

merupakan auditor di KAP Kota Semarang yang siap untuk memberikan jawaban 

dari kuesioner yang diberikan. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini. 

Menurut Hartono (2013), purposive sampling merupakan metode pengambilan 

sampel dari populasi yang memiliki kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Auditor KAP di Kota Semarang 

2. Bersedia menjadi responden  

3. Auditor Selain Manajer dan Partner 

Tabel 3.1 

Daftar KAP di Semarang 

No Nama KAP Jumlah Auditor 

Jumlah yang 

bersedia 

mengisi 

kuisioner 

1 KAP ARNESTESA 9 - 
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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) 
30 10 

12 
KAP SUKAMTO, ADI, 

SYAHLIRDAN & REKAN  
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 

20 
KAP TRI BOWO YULIANTI 

(CABANG) 
10 5 

Total 217 66 

Sumber: iapi.or.id (2020) 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer. Menurut Sugiyono 

(2015) dalam Dewi (2021), data primer yaitu data yang menjadi sumber penelitian 
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dan dikumpulkan langsung dari sumber pertama. Data diperoleh dari jawaban 

kuesioner yang dijawab oleh responden yang merupakan auditor eksternal di KAP 

Kota Semarang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data didapat melalui kuesioner pada responden yang 

memenuhi kriteria dan bersedia mengisi kuesioner. Responden yang akan mengisi 

kuesioner berasal dari auditor KAP di Semarang dan akan menerima kuesioner 

yang peneliti kirim. Setiap responden memberi satu jawaban untuk setiap nomor 

yang tersedia dalam kuesioner. 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Audit Judgment 

Audit judgment adalah keputusan auditor yang didasarkan pada bukti yang 

didapat yang berasal dari proses audit yang digunakan untuk mengetahui kecocokan 

bukti-bukti yang tersedia dengan data yang disajikan perusahaan Tjan (2018). 

Variabel audit judgment diukur  mengadopsi pernyataan dari Jamilah, dkk (2007) 

dalam Tjan (2018) dengan memakai skala likert meliputi STM (Sangat tidak 

mungkin, mendapat skor 1) hingga SM (Sangat mungkin, mendapat skor 5). 

Pernyataan nomor 2,4,5,7, dan 9 direcoding. 
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3.4.2 Tekanan Ketaatan 

Tekanan ketaatan menggambarkan kondisi ketika auditor dituntut untuk 

memenuhi keinginan klien sehingga menyebabkan auditor tersebut melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya (Arviyati, 2012). 

Variabel ini diukur menggunakan pernyataan yang diambil dari penelitian Egayusa 

(2011) dalam Arviyati (2012) menggunakan skala likert meliputi STS (sangat tidak 

setuju, mendapat skor 1) hingga SS (sangat setuju, mendapat skor 5).  

 

3.4.3 Kompleksitas Tugas 

Kompleksitas tugas merupakan persepsi individu pada tugas yang tidak 

terstruktur, sulit di pahami atau di mengerti, dan ambigu Tjan (2018). Variabel 

kompleksitas tugas diukur menggunakan pertanyaan yang dipakai di penelitian 

Jamilah, dkk (2007) dalam Tjan (2018) dengan menggunakan 6 pernyataan. 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert meliputi STS (sangat tidak 

setuju, mendapat skor 1) hingga SS (sangat setuju, mendapat skor 5). Pernyataan 

no 1,3,5, direcoding. 

 

3.4.4 Tekanan Anggaran Waktu 

Tekanan anggaran waktu menggambarkan keadaan dimana auditor dituntut 

menyelesaikan penugasan dengan waktu singkat (Agustini dan Merkusiwati, 2016). 

Variabel ini diukur dengan mengadopsi pernyataan dari Ardika (2014) dalam 

Agustini dan Merkusiwati (2016) dengan menggunakan 9 pernyataan. Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala likert meliputi STS (sangat tidak setuju, mendapat 
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skor 1) hingga SS (sangat setuju, mendapat skor 5). Pernyataan no 3 dan 8 di 

recoding. 

 

3.4.5 Independensi 

Independensi berarti auditor tidak memiliki keberpihakan pada kepentingan 

manapun, tidak dikontrol suatu pihak, bebas dan objektif dalam melakukan 

penugasan (Dewi, 2021). Independensi diukur menggunakan pernyataan dari 

Prastio (2012) dalam Dewi (2021) dengan 8 pernyataan. Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala likert meliputi STS (sangat tidak setuju, mendapat skor 1) 

hingga SS (sangat setuju, mendapat skor 5) 

 

3.4.6 Profesionalisme 

Profesionalisme dalam penelitian ini merujuk pada perilaku dan sikap 

tanggung jawab yang tinggi agar memiliki kinerja yang baik untuk mencapai tujuan 

organisasi (Abbas dan Basuki, 2019). Profesionalisme diukur dengan menggunakan 

pernyataan dari Raharjo, dkk (2014) dalam Abbas dan Basuki (2019) dengan 15 

pernyataan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert meliputi STS 

(sangat tidak setuju, mendapat skor 1) hingga SS (sangat setuju, mendapat skor 5). 

 

3.4.7 Senioritas Auditor 

Senioritas auditor merupakan kondisi yang menunjukkan tindakan supervisi 

yang dilakukan atasan atau auditor yang lebih senior terhadap auditor yang lebih 

junior dalam menjalankan tugasnya (Ardy, 2011). Variabel senioritas auditor 
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diukur dengan mengadopsi dari pernyataan yang dikembangkan oleh Ardy (2011) 

dengan menggunakan 4 pernyataan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala 

likert meliputi STS (sangat tidak setuju, mendapat skor 1) hingga SS (sangat setuju, 

mendapat skor 5). 

 

3.4.8 Penerimaan Perilaku Disfungsional 

Penerimaan perilaku disfungsional merupakan suatu bentuk perilaku 

auditor yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas audit dalam penugasan 

baik secara langsung maupun tidak (Erawati, 2017). Variabel  Penerimaan Perilaku 

Disfungsional diukur dengan mengadopsi dari pertanyaan dari Pierce dan Sweeney 

(2004) dalam Erawati (2017) dengan menggunakan 9 pernyataan. Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala likert meliputi STS (sangat tidak setuju, mendapat 

skor 1) hingga SS (sangat setuju, mendapat skor 5). 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji Validitas Data 

 Uji validitas data bertujuan untuk menguji kevalidan suatu kuesioner. 

Kevalidan pertanyaan pada kuesioner bila kuesioner yang disebar dapat 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Murniati et. al., 

2013). Uji ini dilakukan dengan menggunakan pearson correlation dengan 

menghitung korelasi antar nilai dari pertanyaan yang disebar. Data yang valid 

apabila mendapat r hitung > r tabel. 
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas Data 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji kekonsitenan atau kestabilan 

jawaban atas kuesioner yang disebar dari waktu ke waktu (Murniati et. al., 2013). 

Variabel dikatakan valid jika hasil pengujian memiliki nilai Cronbach Alpha (α) 

diatas 0,60. 

 

3.5.2 Statistik Deskriptif 

 Menurut Hartono (2013), statistik deskriptif adalah gambaran statistik yang 

berasal dari fenomena tertentu maupun karakteristik yang berasal dari data tersebut. 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi meliputi variasi, nilai 

rata-rata, minimum, sum, maksimum, dan range yang diungkapkan untuk 

memperjelas deskripsi. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1 Uji Normalitas  

 Uji ini berguna untuk menguji model regresi, variabel dependen maupun 

independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Uji ini dikatakan 

normal apabila hasil one sample kolmogorov-smirnov test memiliki nilai 

signifikansi > 0,05 (Murniati et. al., 2013). 

 

3.5.3.2 Uji Multikoleniaritas  

Uji multikoleniaritas memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel 

independen saling berkorelasi atau tidak. Dikatakan ideal apabila tidak ditemukan 
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korelasi antar variabel independen. Data yang diolah dikatakan tidak terdapat 

multikoleniaritas bila memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 (Murniati 

et. al., 2013). 

 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan varian residual dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain. 

Model regresi dikatakan baik apabila homoskedastisitas atau tidak 

heteroskedastisitas. Homoskedastisitas merupakan kondisi dimana terdapat 

kesamaan varian dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Uji 

ini dilakukan dengan uji glejser. Dikatakan tidak heteroskedastisitas bila nilai sig > 

0,05 (Murniati et. al., 2013). 

 

3.5.4 Uji Model Fit 

 Uji Model Fit berguna untuk menilai model regresi fit atau tidak. 

Kriterianya adalah jika didapat sig. F < 0,05 maka model dikatakan fit dengan data, 

sebaliknya jika sig. F > 0,05 maka model dikatakan tidak fit dengan data (Murniati 

et.al., 2013).   

 

3.5.5 Koefisien Determinasi (adjusted R2) 

 Uji koefisien determinasi (adjusted R-square) digunakan untuk mengukur 

kemampuan variabel bebas (X) untuk menjelaskan variabel terikat (Y). Nilai 

koefisien determinasi ada diantara 0 hingga 1. Jika koefisien determinasi mendekati 
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angka 1 maka dikatakan bahwa variabel bebas memberi informasi lengkap pada 

variabel terikat (Murniati et.al., 2013). 

 

3.5.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Alat uji dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang 

berguna untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap beberapa variabel 

independen (Murniati et. al., 2013). Adapun persamaan uji ini digambarkan sebagai 

berikut:  

AJ = α + β1TkKtn + β2KpTgs + β3TAW + β4Indpn + β5Prof + β6SenAud + 

β7PPD + ε 

Keterangan: 

 AJ  = Audit Judgment 

 α   = Konstanta 

 β1-8 = Koefisien Regresi 

 TkKtn = Tekanan Ketaatan 

 KpTgs = Kompleksitas Tugas 

 TAW = Tekanan Anggaran Waktu 

 Indpn = Independensi 

 Prof = Profesionalisme 

 SenAud = Senioritas Auditor 

 PPD = Penerimaan Perilaku Disfungsional 

 ε   = error 
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3.5.7 Uji Parsial T-Test (Uji t) 

 Uji t berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas 

secara parsial dapat menerangkan variabel terikat (Murniati et. al., 2013).  

a. Merumuskan Hipotesis 

H0: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y 

Ha: Terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y 

b. Kriteria penerimaan hipotesis: 

1. Untuk H4 sampai dengan H6 

     Apabila sig/2  < 0,05  dan beta positif maka H4 sampai dengan H7  

     diterima, sebaliknya apabila sig/2  > 0,05 dan atau beta negatif maka 

H4 sd H7 ditolak. 

2. Untuk H1,H2, H3 dan H7 

Apabila sig/2  < 0,05  dan beta negatif maka H1, H2, H3 dan H8 

diterima, sebaliknya apabila sig/2  > 0,05 dan atau beta positif maka  

H1,H2, H3 dan H8 ditolak. 
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