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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan survey 

kuesioner. Dalam penelitian kuantitatif ini data yang digunakan yaitu data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2007). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di Kota Surabaya yang telah terdaftar pada Direktori Kantor 

Akuntan Publik yang dikeluarkan IAPI tahun 2012. 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple 

random sampling yaitu dengan pengambilan sampel acak pada populasi auditor 

yang bekerja pada 43 Kantor Akuntan Publik di  Kota Surabaya yang terdaftar 

pada Direktori Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan IAPI tahun 2012. Secara 

umum ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian atau untuk analisis regresi berganda sebaiknya ukuran 

sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari 

jumlah variabel (Roscoe, 1982 dalam Sekaran, 2006). Penelitian ini menyebarkan 

sejumlah 120 kuesioner. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data menggunakan sumber data primer. Data diperoleh dari 

pengumpulan yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan 

langsung ke Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya yang terdaftar pada 

Direktori Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan IAPI tahun 2012. Kuesioner 

tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas, pengalaman, dan  audit judgment. 
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1  Variabel Dependen 

 Audit Judgment (AJ) adalah kebijakan auditor dalam menentukan 

pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu 

gagasan, pendapat, atau perkiraan tentang suatu obyek, peristiwa, status, atau jenis 

peristiwa lain (Jamilah, et al., 2007). Variabel ini diukur dengan skala semantik 

diferensial. Skala semantik diferensial merupakan skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai seseorang (Sugiyono, 

2007). Variabel ini menggunakan kuesioner dalam Jamilah, et al. (2007) dengan 

sepuluh buah pertanyaan. 

 

3.4.2 Variabel Independen 

 1. Tekanan Ketaatan (TK) 

 Tekanan Ketaatan adalah tekanan yang diterima oleh auditor dalam 

menghadapi atasan dan klien untuk melakukan tindakan menyimpang dari standar 

etika (Jamilah, et al., 2007). Tekanan ketaatan merupakan variabel yang 

menggunakan kuesioner dalam Jamilah, et al., 2007 dengan menggunakan 

sembilan buah pertanyaan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert 

lima poin. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2007). 

 2. Kompleksitas Tugas (KT) 

 Kompleksitas tugas merupakan persepsi individu tentang kesulitan suatu 

tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta 

kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat 

keputusan (Jamilah, et al., 2007). Kompleksitas tugas merupakan variabel yang 

menggunakan kuesioner dalam Jamilah, et al., 2007 dengan menggunakan enam 

pertanyaan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala semantik diferensial. 

Skala semantik diferensial merupakan skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai seseorang (Sugiyono, 2007). 

 3. Pengalaman (P) 

 Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah  laku baik dari pendidikan  formal maupun non  
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formal atau bisa  juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang  lebih  tinggi (Knoers dan Haditono, 1999  

dalam Bawono dan Singgih, 2006). Variabel ini menggunakan kuesioner yang 

digunakan oleh Biana (2008) dan diukur dengan menggunakan delapan buah 

pertanyaan yang mengukur mengenai lamanya bekerja sebagai auditor dan 

banyaknya tugas pemeriksaan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2007). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1  Pilot Test 

 Pilot test digunakan untuk mempersiapkan kuesioner sebagai 

instrumen penelitian agar pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tidak 

mengandung kalimat yang ambigu dan tidak mudah dimengerti. Sebelum angket 

disebarkan pada responden yang sesungguhnya maka angket diujicobakan terlebih 

dahulu. Sebelumnya instrumen dikonsultasikan terlebih dahulu kepada para ahli 

dan dilanjutkan dengan uji coba instrumen (Sugiyono, 2007). 

 

3.5.2  Uji Respon Bias 

 Uji respon bias menggunakan independen sample t-test untuk mengetahui 

perbedaan karakteristik responden yang mengembalikan jawaban kuesioner tepat 

pada waktu dengan responden yang tidak mengembalikan kuesioner tepat pada 

waktunya. 

 

3.5.3  Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai 

demografi responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, jabatan dan lama 

bekerja di KAP. Bagian ini juga memberikan deskripsi mengenai variabel-

variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen), digunakan tabel 

statistik deskriptif yang menunjukkan angka rata-rata, nilai minimum, nilai 

maksimum dan standar deviasi. Pengujian statistik deskriptif ini dilakukan dengan 

program SPSS 16. 
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3.5.4  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan 

akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Validitas dalam 

penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang 

isi atau arti sebenarnya yang diukur, sedangkan reliabilitas adalah derajat 

ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument 

pengukuran (Umar, 1998). Terdapat dua prosedur yang dilakukan dalam uji 

kualitas data, yaitu uji validitas dengan melakukan korelasi bivariate antara 

masing-masing skor indikator dengan skor konstruk dan uji reliabilitas  dengan 

melihat koefisien Cronbach Alpha. 

 1. Uji Validitas 

 Uji  validitas  dilakukan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu 

kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner 

mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut. 

Pengujian  validitas  menggunakan  korelasi  bivariat  yang dilakukan  dengan  

menghitung  korelasi  antara  skor  masing-masing  butir pertanyaan dengan  total  

skor variabel. Data akan dinyatakan valid  jika hasil dari korelasi  tersebut  adalah  

signifikan yaitu dapat dilihat dari  tanda bintang  yang  terdapat  pada  angka  

Pearson  Correlation  pada  setiap  indikator, dimana angka tersebut signifikan 

pada level 0,05 (Ghozali,  2006).   

 2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran terhadap konsistensi, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang 

sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian  

ini  dilakukan  dengan menghitung  koefisien  Cronbach Alpha (α)  dari  masing-

masing  instrumen  dalam  satu  variabel.  Suatu  variabel  disebut reliabel, apabila 

hasil α ≥ 0,60 (Ghozali, 2006). 
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3.5.5 Uji Asumsi Klasik 

  Pengujian  asumsi  klasik  bertujuan  untuk  mengetahui,  menguji  

serta memastikan  kelayakan  model  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  

ini, dimana variabel tersebut terdistribusi secara normal, bebas dari 

multikolinearitas dan  heterokesdastisitas. Pengujian  ini  dilakukan sebelum 

melakukan pengujian hipotesis. 

 

 1. Uji Normalitas 

  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, 

variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  

2006). Model  regresi  yang  baik  adalah memiliki  distribusi  data  normal atau  

mendekati  normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji one 

sample Kolmogorov-Smirnov yaitu jika nilai signifikansinya  lebih dari 0,05 maka  

menunjukkan  distribusi  yang  normal  sehingga  bisa  dilakukan  regresi dengan 

model liner berganda. 

 2. Uji Multikolinearitas 

 Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antar  

variabel independen.  (Ghozali,  2006). Ada  tidaknya  multikolinearitas dapat 

dideteksi  dengan menganalisis  korelasi  variabel-variabel   bebasnya  atau  dapat  

juga dengan melihat  nilai  tolerance  serta  nilai  variance  inflation  factor  (VIF). 

Nilai yang  umum  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya  multikolineritas  adalah  

nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006). 

 3. Uji heterokedastisitas 

 Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika  variance  dari  satu pengamatan ke pengamatan  lain  tetap,  maka terjadi 

homoskedastisitas  dan  apabila  berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model 

regresi  yang  baik adalah  yang  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Salah  satu  

cara  untuk  mendeteksi  ada  tidaknya heteroskedastisitas  adalah  dengan  uji  

Glejser. Uji Glejser digunakan untuk meregresikan nilai absolut residual sebagai 

variabel dependen terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 

2006) dengan persamaan regresi: 
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 │Ut│= α + βXt + vt 

 │Ut│ merupakan variabel dependen. Jika variabel independen signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heterokedastisitas. 

 

3.5.6  Uji Kelayakan Model 

 Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

pengujian ketepatan model sebagai berikut : 

 1. Uji Statistik F 

 Uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah variabel 

independen dalam model regresi mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil 

regresi dengan SPSS memiliki tingkat signifikansi 0,05. Bila signifikansi  F  <  

0,05  berarti H0 ditolak yang berarti variabel  independen  secara  serentak  

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 2. Uji Regresi Berganda 

  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menguji variabel 

independen dalam penelitian ini (tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan 

pengalaman) dan variabel dependen (audit judgment) secara statistik dengan jenis 

analisis regresi berganda (multiple regression). Analisis multiple regression ini 

digunakan dalam penelitian dengan variabel independen minimal dua (Sugiyono, 

2007). Adapun rumus dari pengujian ini adalah sebagai berikut : 

AJ = α +β1TK + β2KT + β3P + ε  

Keterangan:  

AJ = Audit Judgment  

α  = Konstanta  

β1 ,β2 = Koefisien Regresi  

TK = Tekanan Ketaatan  

KT = Kompleksitas Tugas 

P = Pengalaman  

ε  = Error 
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 3. Koefisien Adjusted R
2
 

  Koefisien Adjusted R
2
 mengukur  seberapa  jauh kemampuan  variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

yaitu antara nol dan satu, dimana nilai yang semakin mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan semua informasi diperlukan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Namun jika nilai R
2 

kecil artinya kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas 

(Ghozali, 2006). 

 

3.5.7 Uji Hipotesis  

 Pengujian  ini bertujuan  untuk menunjukkan  seberapa  jauh pengaruh  

satu variabel  independen  secara  individual  dalam menerangkan  variasi variabel 

independen. Dengan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut:  

 a.   Bila  nilai  signifikansi t  <  0.05,  maka  H0  ditolak,  artinya  terdapat 

pengaruh  yang  signifikan  antara  satu  variabel  independen  terhadap variabel 

dependen.  

 b.   Apabila  nilai signifikansi t  >  0.05, maka H0  diterima,  artinya  tidak  ada 

pengaruh  yang  signifikan  antara  satu  variabel  independen  terhadap variabel 

dependen. 

H0 (hipotesis nol) : bi = 0 berarti variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen). Hipotesis alternatifnya adalah bi ≠ 0 

berarti variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 


