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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga obyek dan benda lain serta seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki 

oleh subyek/ obyek (Sugiyono, 2014:148). Populasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah akuntan publik di Surabaya sebanyak 65 orang (Lampiran C). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:49). Pengambilan sampel didasarkan pada 

pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama 

untuk dijadikan sampel dan tidak terdapat diskriminasi unit populasi yang satu 

dengan unit yang lain karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk 

menjadi sampel, maka untuk menjadi sampel  unit-unit populasi harus di random 

atau secara acak (Bungin, 2015:108). Menentukkan jumlah sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Roscoe (Sugiyono, 2015:165) sebagai berikut:  

 

3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berupa data primer yaitu dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan pada kuesioner yaitu akan diisi oleh responden yaitu auditor akuntan 

Jumlah Sampel = (variabel independen + variabel dependen) x 10 
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publik yang berada di Surabaya. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan tentang 

etika atau kode etik auditor seperti: pengalaman kerja, integritas, objektivitas, 

kompetensi, kerahasiaan, dan kualitas audit. Data primer diperoleh melalui 

kuesioner (Bungin, 2015:130). Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikirm 

kembali kepada peneliti. Kuesioner yang benar dalam pengisian (semua 

pertanyaan dijawab) akan dimasukkan dalam perhitungan. Hasil kuesioner akan 

diberi bobot penilaian menggunakan skala Likert (Nandari, 2015:168), terdapat 5 

poin skala Likert yaitu: 

a. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan Sangat Setuju (SS) 

b. Skor 4 untuk jawaban pertanyaan Setuju (S) 

c. Skor 3 untuk jawaban pertanyaan Cukup Setuju (CS) 

d. Skor 2 untuk jawaban pertanyaan Tidak Setuju (TS) 

e. Skor 1 untuk jawaban pertanyaan Sangat Tidak Setuju (STS) 

3.3  Variabel Operasional 

Variabel Independent disebut juga variable stimulus, predictor, antecedent 

atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab akibat perubahan variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2014:96). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengalaman kerja, integritas, 

objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan. Variabel Dependent disebut juga 

variable output, kriteria, konsekuen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena terdapat variabel bebas (Sugiyono, 

2014:96). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Jumlah 
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kuesioner yang dibagikan akan dianalisis pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Tabel 3. 1 Variabel Operasional 

No.  Variabel Indikator Sumber 

1.  Pengalaman 

Kerja (X1) 

1. Auditor melaksanakan tugas audit dan menghasilkan 

hasil kerja yang berkualitas. 

2. Semakin lama pengalaman kerja auditor maka semakin 

berkualitas kualitas audit 

3. Auditor memiliki kemampuan audit yang dapat 

mendukung kualitas audit. 

Wardhani 

2013:2 

 

4. Auditor melakukan audit secara berulang-ulang 

sehingga dapat meningkatkan kinerja. 

5. Auditor melaksanakan tugas audit untuk melatih 

kemampuan dalam menemukan kesalahan. 

6. Pengalaman kerja auditor menentukan kualitas audit. 

Wardhani 

2013:5 

7. Auditor mengikuti pelatihan profesi untuk 

meningkatkan kualitas audit.  

IAPI 

2015:337 

2.  Integritas 

(X2) 

1. Auditor tegas, jujur, dan adil dalam melaksanakan 

tugas audit yang profesional. 

2. Auditor tidak boleh memberikan laporan atau informasi 

yang menyesatkan. 

IAPI 

2008:13 

 

3. Auditor memprediksi masalah yang akan terjadi 

sebelum menerima klien baru. 

4. Auditor tidak boleh terlibat dalam masalah kecurangan, 

pencucian uang atau aktivitas apapun yang 

berhubungan dengan klien. 

IAPI 

2008:28 

3. Objektivitas 

(X3) 

1. Auditor tidak boleh terpengaruh dengan pihak yang 

dapat mempengaruhi pertimbangan profesional. 

IAPI 

2008:7 

2. Auditor menghindari ancaman advokasi yang yang 

dapat mengurangi objektivitas. 

IAPI 

2008:9 

3. Auditor dapat mengidentifikasi masalah dalam 

melakukan tugas audit. 

IAPI 

2008:33 

4. Auditor tidak pernah menerima pemberian  hadiah dari 

klien. 

5. Auditor menemukan dan melapor pelanggaran yang 

dilakukan oleh klien. 

IAPI 

2008:40 

4.   Kompetensi 

(X4) 

1. Auditor memiliki pengetahuan dalam melaksanakan 

audit dengan benar. 

2. Auditor memiliki kemampuan untuk menganalisa 

permasalahan pada saat bekerja dengan tim 

3. Auditor memiliki kompetensi dalam jasa profesional 

yang akan mempengaruhi penilaian kinerja. 

Ariani 

2015:187 
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4. Auditor telah memelihara pengetahuan dan keahlian 

profesional secara kompeten dengan mengikuti 

pelatihan profesi..  

5. Auditor bertindak secara profesional yang sesuai 

dengan standar profesi dan kode etik audit yang 

berlaku. 

IAPI 

2008:7 

 

 

6. Auditor membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan auditor. 

IAPI 

2008:15 

5. Kerahasiaan 

(X5) 

1. Auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang 

diperoleh dari hubungan profesional.  

2. Auditor tidak boleh mengungkapkan informasi kepada 

pihak lain tanpa persetujuan dari klien. 

IAPI 

2008:7 

 

3. Auditor dapat meminta nasihat profesional untuk 

memperoleh pedoman dalam menyelesaikan masalah. 

IAPI 

2008:12 

4. Auditor wajib untuk menjaga semua kerahasiaan 

informasi yang didapat dari klien. 

5. Auditor dapat bekerja secara profesional untuk menilai 

kinerja audit. 

Ariani 

2015:187 

6. Kualitas 

Audit (Y) 

1. Auditor harus memperhatikan faktor-faktor kualitas 

audit. 

Handayani 

2015:229 

2. Auditor dapat mencapai kualitas audit harus 

melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar 

profesi. 

3. Hasil audit yang dihasilkan auditor dapat 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil.  

Wardhani 

2013:6 

4. Auditor mengukur kualitas audit melalui budaya KAP, 

keahlian dan kualitas personal auditor 

Wardhani 

2013:7 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Valid yaitu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur yang harus 

diukur (Sugiyono, 2015:203). Suatu kuesioner dikatakan valid jika suatu 

pertanyaan pada kuesioner yang dapat mengungkapkan suatu yang diukur pada 

kuesioner. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel, dan kuesioner dikatakan handal jika jawaban 

konsisten dari kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi pearson 

product (r) untuk mengetahui korelasi antara item dengan total item penelitian. 

Ketentuan yang diterapkan adalah bahwa sebuah item kuesioner dinyatakan valid 
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apabila jika nilai r (korelasi pearson product) memiliki nilai tingkat signifikan 

kurang dari 5% atau 0,05 (Silalahi, 2012:246). Menguji reliabilitas dari suatu 

variabel dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha, apabila Cronbach’s Alpha > 0,60 

berarti reliabel. Cronbach’s Alpha menunjukkan sejauh mana pertanyaan 

pengukuran homogen dan merefleksikan konstruk yang sama (Augustine, 

2013:72). 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk memecahkan rumusan 

masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih 

(Nandari, 2015:174-175). Penelitian ini menggunakan program statistik yaitu 

SPSS 20. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan: 

Y : Variabel Kualitas Audit     

α : Konstanta 

β1 : Koefisien Regresi Pengalaman Kerja   

X1 : Pengalaman Kerja 
β2 : Koefisien Regresi Integritas    

X2 : Integritas  

β3 : Koefisien Regresi Objektivitas    

X3 : Objektivitas 

β4 : Koefisien Regresi Kerahasiaan    

X4 : Kerahasiaan 

β5 : Koefisien Regresi Kompetensi    

X5 : Kompetensi 

€ : Residual/ Error 

 

Y = α+β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + € 
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3.5.2 Uji Hipotesis 

3.5.2.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika 

hasil uji F dengan nilai sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Tetapi jika hasil uji F 

dengan nilai sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap variabel dependen (Arianti, 2014:9). 

3.5.2.2 Uji Signifikan Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian. Uji t 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independen terhadap 

variabel dependen. Jika hasil uji t dengan nilai sig < 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. 

Tetapi jika hasil uji t dengan nilai sig > 0,05 maka variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Nandari, 

2015:174-175). 

3.5.2.3 Uji Koefisien Korelasi (R) dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien Korelasi (R) menunjukkan nilai koefisien estimasi hubungan 

linier antar dua variabel berdasarkan data sampel. Koefisien korelasi memiliki 

makna kandungan atau besaran dan arah hubungan kedua variabel tersebut. Arah 

hubungan disimbolkan dalam notasi positif (+) dan negatif (-). Jika koefisien 

korelasi ditemukan -1 (negatif satu) disebut korelasi sempurna atau hubungan 
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linier sempurna dengan kemiringan negatif. Korelasi sempurna tidak diperlukan 

pada uji hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linier yang 

sempurna. Jika korelasi bernilai nol maka tidak terdapat hubungan antara kedua 

variabel tersebut (Augustine, 2013: 127-128). Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung berdasarkan pada 

model statistik. Jika r
2
=1 maka angka tersebut menunjukkan garis regresi cocok 

dengan data secara sempurna. Jika r
2
=0 mempunyai arti tidak memiliki hubungan 

antara variabel independan terhadap variabel dependen (Augustine, 2013:134). 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidak normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Model regresi linier dapat 

disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi 

klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, tidak ada kolinieritas, autokorelasi, 

dan heterokedastisitas. Tujuan asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian 

bahwa persamaan model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian  

yang dapat dipercaya atau konsisten (Priyatno, 2014:89). 

3.5.3.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas artinya antarvariabel independen terdapat dalam model 

regresi apakah memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna 

(koefisien relasi tinggi atau bahkan bernilai satu). Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi  korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas 

(Priyatno, 2014:99). Cara untuk mengetahui ada atau tidak gejala multikolinieritas 

yaitu dengan meilihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) atau Tolerance yaitu 



24 

 

VIF < 10 atau Tolerance > 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas 

(Priyatno, 2014:103). 

3.5.3.2 Uji Normalitas 

Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam 

analisis parametrik karena dengan data yang terdistribusi normal, maka dianggap 

mewakili populasi. Uji normalitas dibantu dengan metode Kolmogorov-Smirnov 

(Priyatno, 2014:69). Metode ini Kolmogorov-Smirnov data dinyatakan tidak 

normal maka dengan data tersebut berdistribusi normal, metode ini memiliki 

tingkat normalitas yang lebih tinggi untuk ukuran yang sama. Pengambilan 

keputusan apakah data tersebut normal atau tidak, maka hanya dengan melihat 

nilai signifikan (Asym Sig 2-tailed). Jika nilai sig < 0,05, maka data tidak 

bersistribusi normal. Jika sig > 0,05, maka data berdistribusi normal (Priyatno, 

2014:75).  

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas (Priyatno, 2014:108). Metode yang digunakan adalah uji 

Glejser (Priyatno, 2014:108). Metode uji Glejser dilalukan dengan cara 

meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residual. Jika nilai 

signifikansi antara variabel independen dan variabel dependen > 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heterokedastisitas (Priyatno, 2014:115). 



25 

 

3.5.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t pada kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi pada penelitian ini 

dilakukan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2012:110-111). Pengambilan keputusan 

ada atau tidak korelasi sebagai berikut: 

a. Jika 0 < d < dl, berarti tidak ada korelasi positif. 

b. Jika dl ≤ d ≤ du, berarti tidak ada keputusan dan tidak ada korelasi 

positif. 

c. Jika 4-dl < d < 4, berarti tidak ada korelasi negatif. 

d. Jika du < d < 4-du, berarti tidak ada korelasi, baik positif maupun 

negatif. 

3.5.3.5 Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah 

dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini digunakan 

sebagai prasyarat dalam analisis korelasi Pearson atau korelasi linear. Pengujian 

pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity pada taraf sig 0,05. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila sig < 0,05. Dua variabel 

tidak mempunyai hubungan linear bila sig > 0,05 (Priyatno, 2014:79). 

 


