
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian (Sarwono, 2006). 

Populasi pada penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja di Kota Semarang. 

Jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Kota Semarang sebanyak 

29 KAP. Metode yang akan digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling.  

Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah respondennya adalah:  

1. Auditor eksternal yang bekerja di KAP Kota Semarang 

2. Auditor yang sudah bekerja minimal 1 tahun 

3. Auditor yang mengerjakan penugasan audit 

4. Auditor yang bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner.  

Dengan jumlah sampel yang akan digunakan peneliti yaitu 72 orang auditor. 

 

Tabel 3.1  

Data KAP dan Auditor Eksternal di Semarang  

No. Nama KAP 
Jumlah 

Staff 

Auditor bersedia 

mengisi 

1 Arnestesa 5 5 

2 Ashari dan Ida Nurhayati 7 5 

3 
Bayudi, Yohana, Suzy, 

Arie (Cabang) 
8 5 
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4 
Benny, Tony, Frans, & 

Daniel (Cabang) 
10 5 

5 
Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 
30 2 

6 Endang Dewiwati 3 - 

7 
Hadori Sugiarto Adi & 

Rekan (Cabang) 
- - 

8 
Drs. Hananta Budianto & 

Rekan (Cabang) 
30 - 

9 Harhinto Teguh 6 6 

10 
Heliantono & Rekan 

(Cabang) 
4 - 

11 I. Soetikno 5 5 

12 Jonas Subarka 5 1 

13 
Kanaka Puradiredja, 

Suhartono (Cabang) 
6 - 

14 

Kumalahadi, Kuncara, 

Sugeng Pamudji dan 

Rekan (Cabang) 

6 - 

15 
Leonard, Mulia, Richard 

(Cabang) 
90 - 

16 Pho & Rekan 5 - 

17 
Dr. Rahardja, M.Si., 

CPA 
20 - 

18 
Ruchendi, Marjito, 

Rushadi & Rekan 
10 - 

19 Sarastanto dan Rekan 8 5 

20 Siswanto 3 3 

21 
Sodikin & Harijanto 

(Pusat) 
9 5 

22 
Soekamto, Adi, Syahril 

& Rekan (Pusat) 
5 5 

23 Sophian Wongsargo 7 5 

24 
Dra. Suhartati & Rekan 

(Cabang) 
10 - 

25 Suratman 7 5 

26 Tarmizi Achmad 20 - 

27 
Teguh Heru & Rekan 

(Cabang) 
5 5 
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28 
Tri Bowo Yulianto 

(Cabang) 
5 5 

29 Wahyu Setyaningsih - - 

Total 329 72 

      Sumber: https://iapi.or.id/Iapi/detail/1154  

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Menurut sumbernya, data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama. Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data 

yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama. Dalam 

penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data primer pada 

penelitian ini adalah hasil kuesioner yang sudah diisi oleh responden, yaitu 

para auditor yang bekerja di KAP Kota Semarang. 

 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

3.3.2.1.Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan 

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan salah satu 

kualitas dari seorang auditor ketika menjelaskan bahwa terdapat sebuah 

ketidakwajaran informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan 

keuangannya, melalui proses identifikasi dan pembuktian kecurangannya 

(Nasution, 2012).  Variabel pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala 

likert 5 poin. Poin 1 berarti sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 untuk 

menunjukkan bahwa responden netral terhadap suatu pernyataan, poin 4 untuk 

https://iapi.or.id/Iapi/detail/1154
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menyatakan bahwa responden setuju, dan poin 5 menjadi indikator apabila 

responden sangat setuju dengan suatu pernyataan. 

 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Pengalaman 

Pengalaman adalah sebuah proses yang dilalui untuk membangun 

pengetahuan dan juga keterampilan mengenai suatu pekerjaan melalui keterlibatan 

seseorang dalam mengerjakan tugasnya (Caroline, 2018). Variabel pada penelitian 

ini menggunakan pengukuran skala likert 5 poin. Poin 1 berarti sangat tidak setuju, 

poin 2 tidak setuju, poin 3 untuk menunjukkan bahwa responden netral terhadap 

suatu pernyataan, poin 4 untuk menyatakan bahwa responden setuju, dan poin 5 

menjadi indikator apabila responden sangat setuju dengan suatu pernyataan. 

 

3.3.2.2. Skeptisisme Profesional 

Skeptisisme profesional ialah suatu perilaku yang mencakup pikiran yang 

selalu mempertanyakan kebenaran sesuatu hal, waspada dengan keadaan sekitar 

yang mengindikasikan kemungkinan adanya salah saji akibat kekeliruan atau 

kecurangan, dan penilaian kritis atas suatu bukti audit (Sugianto, 2021). Variabel 

pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert 5 poin. Poin 1 berarti 

sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 untuk menunjukkan bahwa 

responden netral terhadap suatu pernyataan, poin 4 untuk menyatakan bahwa 

responden setuju, dan poin 5 menjadi indikator apabila responden sangat setuju 

dengan suatu pernyataan. 
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3.3.2.3. Penerapan Aturan Etika 

Penerapan aturan etika dimaknai sebagai sebuah pernyataan fundamental 

yang menjadi pedoman seorang auditor dalam berpikir dan bertindak ketika 

menjalankan tugasnya (Hasanah, 2010). Variabel pada penelitian ini menggunakan 

pengukuran skala likert 5 poin. Poin 1 berarti sangat tidak setuju, poin 2 tidak 

setuju, poin 3 untuk menunjukkan bahwa responden netral terhadap suatu 

pernyataan, poin 4 untuk menyatakan bahwa responden setuju, dan poin 5 menjadi 

indikator apabila responden sangat setuju dengan suatu pernyataan. 

 

3.3.2.4. Task Specific Knowledge 

Task specific knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki seorang auditor 

berkenaan dengan suatu penugasan tertentu, dalam hal ini, pengetahuan tersebut 

berguna untuk mempermudah auditor dalam mendeteksi kecurangan yang ada 

(Yusrianti, 2015). Variabel pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala 

likert 5 poin. Poin 1 berarti sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 untuk 

menunjukkan bahwa responden netral terhadap suatu pernyataan, poin 4 untuk 

menyatakan bahwa responden setuju, dan poin 5 menjadi indikator apabila 

responden sangat setuju dengan suatu pernyataan. 

 

3.3.2.5. Red Flags 

Red flags merupakan kondisi yang mengindikasikan bahwa ada tindak 

kecurangan yang terjadi (Murti, 2018). Variabel pada penelitian ini menggunakan 

pengukuran skala likert 5 poin. Poin 1 berarti sangat tidak setuju, poin 2 tidak 
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setuju, poin 3 untuk menunjukkan bahwa responden netral terhadap suatu 

pernyataan, poin 4 untuk menyatakan bahwa responden setuju, dan poin 5 menjadi 

indikator apabila responden sangat setuju dengan suatu pernyataan. 

 

3.3.2.6. Beban Kerja 

Beban kerja (workload) merupakan banyaknya jumlah pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh seorang individu. Beban kerja yang dimiliki auditor dapat dinilai 

dari jumlah kasus yang perlu diselesaikan di tengah keterbatasan waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaannya (Nasution & Fitriany, 2012). Variabel pada penelitian 

ini menggunakan pengukuran skala likert 5 poin. Poin 1 berarti sangat tidak setuju, 

poin 2 tidak setuju, poin 3 untuk menunjukkan bahwa responden netral terhadap 

suatu pernyataan, poin 4 untuk menyatakan bahwa responden setuju, dan poin 5 

menjadi indikator apabila responden sangat setuju dengan suatu pernyataan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dalam bentuk 

kuesioner. Kuesioner yang akan diberikan kepada responden adalah kuesioner 

terstruktur yang sudah dilengkapi oleh alternatif jawaban, sehingga responden 

hanya perlu memilih jawaban yang sesuai dengan persepsi responden (Ekasari dan 

Nurhasanah. 2016).  
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3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1. Uji Kualitas Data 

3.5.1.1. Uji Validitas 

Dalam menguji keabsahan suatu kuesioner, menurut Ghozali (2018), uji 

validitas adalah alat pengujian yang diperlukan. Uji validitas dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan atau menghubungkan antara skor butir sebuah pertanyaan dengan 

total skor konstruk. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung 

dengan nilai r tabel pada degree of freedom = n-2. Uji validitas mempunyai sebuah 

kriteria dalam menetapkan pengukuran sesuatu valid atau tidak, yaitu jika r hitung 

lebih besar dibanding r tabel pada persentase signifikan 5% atau 0,05. 

 

3.5.1.2. Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau dapat diandalkan apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan yang dituliskan konsisten dari waktu ke waktu 

dalam model pertanyaan yang serupa. Untuk mengukur sebuah kuesioner yang 

adalah indikator dari suatu variabel, peneliti perlu menggunakan uji reliabilitas 

(Sarwono, 2016). Uji reliabilitas dilakukan dengan dengan one shot. One shot 

berarti bahwa pengukuran hanya dilakukan sekali kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain. 

 

3.5.2. Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan 

mendeskripsikan data yang tersedia melalui nilai mean, modus, median, standar 
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deviasi, minimum, serta maksimumnya (Sarwono, 2016). Uji statistik deskriptif 

menyajikan informasi yang lebih mudah dipahami dari data yang didapatkan 

melalui penelitian yang sudah dilakukan. 

 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan distribusi suatu 

variabel dependen dan independen (Sarwono, 2016). Suatu data dikatakan 

terdistribusi dengan normal apabila probabilitas nilai Z uji signifikan lebih dari 

0,05. Sebaliknya, apabila nilai uji Z kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. 

 

3.5.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk mengukur apakah pada model 

regresi terdapat korelasi antar variabel independen (Sarwono, 2016). Model regresi 

dikatakan baik ketika tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas yang terjadi, peneliti perlu 

memperhatikan angka yang dihasilkan pada Variance Inflation Factor (VIF) dan 

nilai tolerance. Apabila nilai VIF dinyatakanan lebih dari 0,10 atau nilai tolerance 

dinyatakanan kurang dari 0,10 maka terdapat multikolinieritas. 
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3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah dalam suatu 

model regresi terdapat perbedaan varians dari residual suatu pengamatan kepada 

pengamatan yang lainnya (Sarwono, 2016). Suatu data dikatakan mengalami 

heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas signifikasinya kurang dari 0,05. 

Sebaliknya, jikalau nilai probabilitas signifikasinya menunjukkan hasil lebih dari 

0,05 maka suatu data dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. 

 

3.6. Uji Model Fit 

Uji model fit memiliki tujuan untuk menguji signifikansi pengaruh dari 

variabel independen atas variabel dependennya. Kriteria dari pengujian model fit 

adalah apabila nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka dapat dipakai untuk menaksir 

pengaruh variabel independen atas variabel dependennya. Namun, apabila nilai sig. 

lebih besar dari 0,05 maka tidak dapat dipakai untuk menaksir pengaruh variabel 

independen atas variabel dependennya. 

 

3.7. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (adjusted R2) digunakan untuk menilai 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya. Jikalau 

nilai  koefisien determinasi mendekati angka satu maka variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen dengan utuh. Namun, apabila koefisien determinasi 

mendekati angka 0 maka variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen 

dengan terbatas. 
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3.8. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda atau juga dikenal sebagai multiple 

regression analysis ialah sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel 

dependennya (Y). Tujuan dari analisis regresi linear berganda ini ialah untuk 

mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya 

(Ekasari dan Nurhasanah, 2016).  Analisis regresi linear berganda ini, 

diformulasikan menjadi: 

Y = α + β1PNGL+ β2SKPT + β3PNRPN + β4TSK + β5RED + 

β6BEBAN + e  

Keterangan:  

Y = Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan 

(DETEKSI) 

α  = Koefisien Regresi Konstanta  

β1- β6  = Koefisien Variabel Independen 

X1  = Pengalaman (PNGL) 

X2 = Skeptisisme Profesional (SKPT) 

X3 = Penerapan Aturan Etika (PNRPN) 

X4 = Task specific Knowledge (TSK) 

X5  = Red Flags (RED) 

X6 = Beban Kerja (BEBAN) 

e     = Standar Error 
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3.9. Pengujian Hipotesis 

 Penelitian ini akan menggunakan uji Wald Statistic dalam menguji 

hipotesisnya. Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Untuk H1 sampai dengan H5: 

i. Diterima apabila nilai sig./2 < 0,05 dan beta positif. 

ii. Ditolak apabila nilai sig./2 > 0,05 dan atau beta negatif. 

b. Untuk H6: 

i. Diterima apabila nilai sig./2 < 0,05 dan beta negatif. 

ii. Ditolak apabila nilai sig./2 > 0,05 dan atau beta positif.
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