
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek atau Subyek Penelitian  

Populasi dari penelitian ini adalah Auditor Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Perwakilan Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Provinsi Lampung. Teknik sampling penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling yang merupakan unit sampling 

yang ditarik dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti 

dalam memilih sampel. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini ialah 

auditor yang mempunyai pengalaman bekerja lebih dari 1 tahun.  

B. JenissData  

Jenis data penelitian ini adalah data kuntitatif dengan menggunakan data 

primer. Data primer tersebut berupa penyebaran kuisioner yang disebarkan 

oleh peneliti untuk responden Auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI 

Perwakilan Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

wilayah Lampung.   

C. TeknikkPengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode survey 

dengan memberikan kuesioner kepada responden Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan wilayah Lampung yang berisi pertanyaan-

pertanyaan  dengan menggunakan pengukur Skala Likert.  

 



D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Konstruk dari penelitian ini terdiri dari konstruk Red Flags, Kompetensi, 

Independensi, Skeptisme Profesional, Skema Kecurangan dan Mendeteksi 

Kecurangan. Konstruk dalam penelitian ini diukur dengan model skala 

likert. 

Tabel.2.1  

Instrumen Skala likert.  

No  Pertanyaan  Skor  

1 STS : Sangat Tidak Setuju  1 

2 TS :Tidak Setuju 2 

3 RG : Ragu 3 

4  S : Setuju 4 

5 SS : Sangat Setuju 5 

 

1. Red flags secara umum merupakan kondisi yang janggal dari keadaan 

normal dimana adanya petunjuk atau indikasi mengenai tanda-tanda 

kecurangan yang terjadi. Konstruk ini diukur dengan menggunakan  

kuisioner yang mengadopsi dari penelitian Arsendy, (2017) dengan 5 

item pertanyaan. 

2. Kompetensi secara umum merupakan keahlian, pengetahuan, sikap 

dasar dan nilai yang mencerminkan kemahiran berpikir juga bertindak 

yang sifatnya berkembang, dinamis, rollover serta bisa diraih setiap 

waktu. Konstruk ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang 

mengadopsi dari penelitian (Losadi, 2018) dengan 4 item pertanyaan. 



3. Independensi secara umum merupakan sikap bebas dari pengaruh, dan 

tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak bergantung pada orang 

lain. Konstruk ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang 

mengadopsi dari penelitian (Losadi, 2018) dengan 6 item pertanyaan. 

4. Skeptisme Profesional secara umum merupakan sikap auditor yang 

selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis saat 

melakukan penugasan. Konstruk ini diukur dengan menggunakan  

kuisioner yang mengadopsi dari penelitian (Arsendy, 2017) dengan 4 

item pertanyaan. 

5. Skema kecurangan meliputi tindak korupsi, penyalagunaan aset, dan 

kecurangan laporan keuangan. Konstruk ini diukur dengan 

menggunakan  kuisioner yang mengadopsi dari penelitian Yanti, 

(2013)  dengan 10 item pertanyaan yang dimodifikasi. 

6. Kemampuan mendeteksi kecurangan merupakan kemampuan seorang 

auditor dalam menemukan indikasi-indikasi kejanggalan melalui 

pemahamannya dengan kondisi yang sedang dihadapinya. Konstruk 

ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang mengadopsi dari 

penelitian Arsendy, (2017) dengan 9 item dugaan kecurangan.  

E. Uji Instrumen Data  

1. Uji Kualitas Data  

Uji ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reabilitas 

instrumen penelitian dan kualitas data. Tujuan dari uji instrument ini 



dilakukan adalah untuk mengetahui kelayakan dari instrument yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data pada respoden. 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah tingkat keandalan dan keabsahan alat ukur 

yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti 

menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data 

tersebut valit atau bisa digunkan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur Sugiyono,(2004) dalam (Nazaruddin dan 

Basuki, 2018). Penelitian ini menguji validitas dengan 

melakukan Penelitian ini menggunakan metode Kaiser Meyer 

Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) dengan 

syarat instrument penelitian dikatakan valid jika nilai KMO > 

0,5 dan nilai factor loading > 0,5. 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menetapkan apakah 

instrumen dalam kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, 

paling tidak pada responden yang sama dan menghasilkan data 

yang konsisten.  Kuisioner dikatakan reliabel atau handal bila 

jawaban seseorang  terhadap pernyataan konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, 

pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha. Dikatakan reliabel jika cronbach’s alpha > 

0,7 . 



2. Uji Asumsi Klasik  

a. UjinNormalitas  

Menurut Ghozali, (2005) uji normalitas data untuk menguji 

apakah sebuah model regresi, variabel dependen, dan variabel 

independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. 

Pengujian normalitas residual data penelitian ini dengan 

menggunakan one-sample Kolmogorov-Smirnow test (K-S), yang 

mana jika tingkat signifikansi >0,05 maka data berdistribusi 

secara normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Adapun kriteria 

pengujiannya yakni: 

1) Jika nilai signifikansi pada Kolmogorov smirnov < 0,05 data 

dikatakan tidak menyebar normal 

2) Jika nilai signifikansi pada Kolmogorov smirnov > 0,05 maka 

data dikatakan menyebar normal 

b. Uji Multikolinearitas  

Menurut Ghozali, (2005) uji ini bertujuan menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antar variabel indepeden. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolinearitas yaitu sebagai berikut:  

1) Nilai VIF > 10 dan Tolerance Value < 0,1  maka terdapat 

multikolinearitas  



2) Nilai VIF < 10 dan Nilai Tolerance Value > 0,1  maka tidak 

terdapat multikolinearitas diantara variable independen 

c. UjihHeteroskedastisitas  

Menurut Ghozali, (2005) uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas  adalah 

untukmengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi 

klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus 

dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas (Nazaruddin dan 

Basuki, 2018). Dalam pengujian ini  menggunakan uji gletser 

regresi jika nilai signifikansinya > 0,05 maka tidak bersifat 

heteroskedastisitas. 

F. Pengujian Hipotesis dan Analisissdata  

1. StatistikkDeskriptif  

Statistik deskriptif ialah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012).   

2. Uji Analisis RegresibBerganda  

Menurut Santoso (2000) dalam (Prasetyo, 2015) analisissregresi 

linier berganda atau disebut juga multiple regression analysis merupakan 

analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau 



lebih variabel independen terhadap variabel dependennya. Analisis  

regresi linear berganda yang digunakan dengan rumus:  

Y : a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+e  

Keterangan: 

Y  : Deteksi Kecurangan 

a  : Konstanta  

b  : Koefisien  

X1 : Red flags 

X2  : Kompetensi 

X3  : Independensi 

X4  : Skeptisme Profesional 

X5  : Skema Kecurangan  

e  : Error  

 

a. Ujiff ( Simultan) 

Menurut Ghozali, (2005) Uji F digunakan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel independen (X) yang dimasukkan dalam 

model penelitian mempunyai pengaruh secara simultan (serentak) 

terhadap variabel dependen (Y). Jika taraf signifikansi <0,05 maka 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh simultan 

antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

b. Ujitt (Hipotesis) 

Menurut  Ghozali, (2005) pengujian ini dilakukan untuk 

membuktikan hipotesis yang diajukan apakah masing-masing 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, secara individual. Pengambilan keputusan yaitu dengan: 



1) Apabila tingkat signifikansi < α 0,05 dan koefisien regresi 

searah maka hipotesis diterima, artinya variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.  

2) Apabila tingkat signifikansi > α 0,05 maka hipotesis ditolak, 

artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

c. Uji KoefisiennDeterminasi (Adjusted R2)  

Pengujian ini untuk mengukur seberapa jauh  kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2005). Uji R2 ini melihat kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi 

dapat dilihat dari nilai adjusted R dimana untuk 

menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus 

diubah kedalam bentuk persentase. Sisa dari total (100%) yang 

artinya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian. Nilai koefisien determinasi ialah 0 < R2 < 1. Jika 

nilai koefisien determinasi (R2) semakin mendekati angka 1, maka 

model regresi dianggap semakin baik karena variabel independen 

yang dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 

dependennya. 

 


