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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan target populasi penelitian dan atau sampel 

penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Arikunto dalam 

Indrijawati (2013), variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian, sedangkan tempat dimana variabel melekat 

merupakan subjek penelitian. Obyek dari penelitian ini adalah kualitas audit 

pada auditor KAP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek yang 

diambil adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

B. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data 

primer merupakan  data yang didapatkan secara langsung dari subjek atau 

responden. Data ini bersumber dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan 

kepada auditor. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik 

kuesioner, yaitu dengan menggunakan/mengisi kuesioner dan 

mengantarkannya langsung pada Kantor Akuntan Publik di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sumber data diperoleh langsung dari jawaban 

kuesioner yang diberikan kepada auditor KAP di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple 

random sampling. Menurut Sugiyono (2014) bahwa dikatakan simple 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik simple 

random sampling dibandingkan dengan teknik-teknik sampling yang lain 

merupakan teknik yang paling objektif. Terpilihnya individu menjadi 

anggota sampel dengan menggunakan teknik semacam itu, berdasarkan 

faktor kesempatan (chance), artinya individu mempunyai peluang yang 

sama, bukan karena ada pertimbangan subjektif dari peneliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan 

metode survei dengan teknik kuesioner, yaitu responden diberikan 

kuesioner yang disebarkan langsung berupa daftar pernyataan kepada 

responden mengenai kualitas audit, intergritas, objektivitas, 

profesionalisme audit, dan locus of control, kemudian auditor mengisi 

jawaban yang dianggap paling tepat.  Jawaban diukur dengan skala likert 

yang berdimensi 5 skala, yaitu : (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, 

(3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini kualitas audit adalah sebagai variabel 

dependen. Kualitas audit merupakan suatu pemeriksaan yang 
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didasarkan standar audit dan kualitas dari hasil audit. Kualitas audit 

adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan mampu menemukan 

laporan kesalahan material, invalid, atau kecerobohan dalam laporan 

keuangan (Pradana dkk, 2015).  

Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kualitas audit 

menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Pradana (2015). 

Dimensi dari kualitas audit yang digunakan terdiri dari kesesuaian 

pemeriksaan dengan kualitas audit dan kualitas hasil audit. 

2. Variabel Independen 

a. Integritas 

Integritas meenetapkan seorang anggota agar bersikap jujur 

tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan 

keyakinan publik tidak boleh dikalahkan demi keuntungan pribadi. 

Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan 

perbedaan pendapat yang jujur, tetapi dapat menerima kecurangan 

atau peniadaan prinsip (Pradana dkk, 2015). 

Untuk mengukur variabel ini menggunkan instrumen yang 

dikembangkan oleh Pradana dkk (2015).  Dimensi dari integritas 

yang digunakan adalah kejujuran auditor, keberanian auditor, sikap 

bijaksana auditor, dan tanggung jawab auditor. 

b. Objektifitas 

Prinsip objektivitas menetapkan anggota mempunyai sikap 

adil, sikap jujur, tidak berprasangka, serta bebas dari tekanan pihak 
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lain (Edisah dan Ikhsan, 2016). Auditor menyatakan objektivitas 

profesional pada tingkat tertinggi ketika dalam melaksanakan 

tugasnya dalam melakukan penilaian atas semua kondisi yang 

relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam 

penambilan keputuasan (Edisah 2016).  

Untuk mengukur variabel ini instrument yang digunakan 

dikembangkan oleh Pradana dkk (2015).  Dimensi yang digunakan 

adalah bebas dari benturan kepentingan, dan pengungkapan kondisi 

sesuai fakta. 

c. Profesionalisme 

Menurut Baotham (2007) profesionalisme auditor mengacu 

pada kemampuan dan perilaku profesional. Profesionalisme 

merupakan suatu bentuk sikap yang mampu bertanggungjawab 

terhadap apa yang telah diberikan/ditugaskan kepadanya. Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur variabel ini dikembangkan oleh 

Dewi (2012). Item indikator yang digunakan variabel ini terdiri dari 

pengabdian profesi, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, tidak 

berdasarkan kepentingan pribadi.  

3. Variabel Moderasi 

a. Locus of Control 

Locus of control internal adalah cara pandang suatu baik atau 

buruknya hasil dari pekerjaan karena dari tindakan pada diri sendiri. 

Sedangkan locus of control eksternal adalah seseorang yang 
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berpandangan tentang suatu keberhasilan disebabkan karena adanya 

faktor keberuntungan yang berasal dari luar kendali  (Reiss dan 

Mitra, 1998). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

ini dikembangkan oleh Yendrawati dan Witono (2011).   

Tabel 3. 1 

Pengukuran Pernyataan Variabel 

 

No Variabel Pengukuran Point 

1 Kualitas Audit Skala Likert 1 (sangat tidak setuju);  

2 Integritas Skala Likert 2 (tidak setuju); 3 (netral); 

3 Objektivitas Skala Likert 4 (setuju); 5 (sangat setuu) 

4 Profesionalisme Skala Likert  

5 Locus of Control Skala Likert  

 

Ringkasan variabel penelitian, dimensi, indikator ditunjukkan dalam 

operasionalisasi variabel tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 

Indikator Operasonal Variabel 
 

No Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 

(No) 

1 Kualitas Audit 

(Y) 

1. Kesesuaian 

pemeriksaan 

dengan 

standar 

kualitas 

audit 

2. Kualitas 

laporan hasil 

audit 

1. Pemeriksaan 

dilaksanakan 

dengan 

maksimal 

sesuai tahapan 

dengan 

standar audit. 

2. Temuan hasil 

audit secara 

obyektif. 

3. Keberhasilan 

dalam 

keakuratan 

dan 

kelengkapan  

hasil audit 

1. 1.1., 

1.2., 

1.3., 

1.4 ., 

1.5., 

2. 1.6., 

3. 1.7.,  

1.8. 

 

2 Integritas (X1) 1. Kejujuran 

2. Keberanian 

3. Sikap 

bijaksana  

1. Auditor 

bekerja sesuai 

keadaan yang 

sebenarnya 

1. 2.1., 

2.2., 

2.3., 

2. 2.4.,  
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No Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 

(No) 

4. Tanggung 

jawab 

2. Percaya diri 

3. Pertimbangan 

auditor dalam 

menyelesaika

n masalah 

4. Tanggung 

jawab 

terhadap hasil 

pemeriksaan 

yang 

dilakukannya 

3. 2.5., 

2.6., 

2.7., 

4. 2.7., 

2.8  

3 Objektivitas 

(X2) 

1. Bebas dari 

benturan 

kepentingan 

2. Pengungkap

an kondisi 

sesuai fakta 

1. Kebebasan 

auditor dalam 

bertindak 

tanpa adanya 

tekanan pihak 

lain 

2. Mempertahan

kan opini 

sesuai dengan 

keadaan yang 

sebenarnya 

1. 3.1., 

3.2., 

3.3., 

3.4 

2. 3.5., 

3.6., 

3.7., 

3.8. 

4 Profesionalisme 

(X3) 

1. Pengabdian 

terhadap 

masyarakat 

2. Kemandiria

n  

3. Tidak 

berdasarkan 

kepentingan 

pribadi 

1. Penggunaan 

segenap 

pengetahuan 

dan 

pengalaman 

2. Memutuskan 

hasil temuan 

dengan 

sebenarnya 

3. Pemeriksaan 

sesuai 

prosedur 

1. 4.1., 

4.2., 

4.3.,  

2. 4.4., 

4.5., 

3. 4.6., 

4.7.,  

6 Locus of 

Control (X4) 

1. Internal 

2. Eksternal  

1. Penugasan 

dilakukan 

dengan usaha 

yang baik 

2. Keberuntunga

n dalam 

penugasan 

yang 

diinginkan 

4. 1.1., 

1.2., 

1.3., 

1.4.,  

5. 1.5., 

1.6.,  

6. 1.7., 

1.8.,  
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No Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 

(No) 

3. Koneksi yang 

tinggi dalam 

penugasan 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Statistik Deskriptif Data 

Uji deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata- rata, standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi). Hasil dari ketetapan uji hipotesis dipengaruhi oleh kualitas 

data dalam suatu pengujian hipotesis (Karnisa, 2015). Dalam penelitian 

ini, menggunakan uji validitas dan uji reabilitas dalam mengevaluasi 

kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini adalah mengukur sejauh 

mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya 

yang diukur (Karnisa, 2015). Dalam penelitian ini pengujian 

validitas menggunakan Pearson Correlation.  Pearson Correlation 

yaitu pengujian data dengan cara menghitung korelasi antara nilai 

yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Instrumen dinyatakan 

valid apabila setiap item memiliki korelasi (r) dengan skor total dari 

variabel terkait > 0,25 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

konsistensi dan kestabilan kuesioner dalam megukur suatu kontrak 

yang sama. Uji reliabilitas instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan koefisien cronbach’s 

Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,7 maka 

instrument dalam penelitian ini dapat disimpulkan handal atau 

reliable (Pradana, 2015). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan oleh peneliti untuk menentukan 

data yang sudah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji 

statistisk normalitas dapat dilakukan dengan menggungakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya yaitu, jika 

Asymp Sig 2tailed > tingkat signifikasi (α=0,05) maka data 

berdistribusi normal. Jika Asymp Sig 2tailed < tingkat signifikasi 

(α=0,05), maka data tidak berdistribusi normal (Nazaruddin dan 

Basuki, 2017). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas atau kolinearitas ganda digunakan 

peneliti untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara 

variabel independen dalam model regresi linear berganda. Uji yang 

digunakan untuk menguji  pengaruh moderasi dalam penelitian ini 
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adalah dengan model selisih mutlak dari variabel independen. Model 

regresi ini merupakan model regresi yang dikemukakan oleh Frucot 

and Shearon (1991). 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation  

Factors (VIF), kriteria pengujiannya yaitu jika nilai VIF < 10, atau 

nilai toleransi > 0,1 maka tidak terdapat mutikolinearitas. 

Sebaliknya jika, nilai VIF > 10, atau nilai toleransi < 0,1 maka 

terdapat mutikolinearitas 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya 

penyimpangan yang berasal dari syarat asumsi klasik pada model 

regresi, dimana harus tidak adanya heterokedastisitas dalam model 

regresi yang dipenuhi. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

4. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

a. Uji Hipotesis 

1) Uji Hipotesis 1,2,3 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 

1,2,3 adalah regresi berganda, karena terdapat 1 variabel 

independen dan 1 variabel dependen. 

Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis 1,2, dan 3 

yaitu: 

𝒀 = 𝑨 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 +  𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝒆 
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Keterangan : 

 Y =  Kualitas audit 

 A =  Konstanta 

 X1 =  Integritas 

 X2 =  Objektivitas  

 X3 =  Profesionalisme 

 β =  Koefisien Regresi  

 e = Standart error 

2)  Uji Hipotesis 4 

Untuk menguji hipotesis 4 menggunakan MRA 

(Moderating Regression Analysis) yaitu untuk menguji 

hubungan variabel independen integritas dengan variabel 

dependen yaitu kualitas audit dengan locus of control sebagai 

variabel moderasi. 

Model persamaan hipotesis 4 yaitu : 

𝐘 = 𝑨 +  𝜷𝟏𝑿𝟏 +   𝜷𝟒𝑿𝟒 +  𝜷𝟓𝑿𝟏 ∗ 𝑿𝟒 + 𝒆 

Keterangan : 

Y =  Kualitas Audit 

A =  Konstanta 

X1 =  Integritas 

X4 =  Locus of Control 

β  =  Koefisien Regresi 

e = Standart error 

3)   Uji Hipotesis 5 

Metode yang digunakan adalah dengan MRA yaitu 

untuk menguji hubungan variabel independen objektivitas 
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dengan variabel dependen kualitas audit dengan locus of 

control sebagai variabel moderasi. 

Model persamaan pengujian hipotesis 5 adalah: 

𝐘 = 𝑨 +  𝜷𝟐𝑿𝟐 +   𝜷𝟒𝑿𝟒 +  𝜷𝟔𝑿𝟐 ∗ 𝑿𝟒 + 𝒆 

Keterangan : 

Y =  Kualitas Audit 

A =  Konstanta 

X2 =  Objektivitas 

X4 =  Locus of Control 

β  =  Koefisien Regresi  

e = Standart error 

4) Uji Hipotesis 6 

Metode yang digunakan adalah denga MRA, untuk 

menguji hubungan variabel independen profesionalisme 

dengan variabel dependen yaitu kualitas audit dengan locus 

of control sebagai variabel moderasi. 

Model persamaan pengujian hipotesis 6 adalah: 

𝐘 = 𝑨 +  𝜷𝟑𝑿𝟑 +   𝜷𝟒𝑿𝟒 + 𝜷𝟕𝑿𝟑 ∗ 𝑿𝟒 + 𝒆 

Keterangan : 

Y =  Kuaitas Audit 

A =  Konstanta 

X3 =  Profesionalisme 

X4 =  Locus of Control 

β =  Koefisien Regresi  

e = Standart error 
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b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Nilai R2 digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model 

yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependennya. Jika R2 

bernilai 0 maka dapat dikatakan tidak ada variasi variabel dependen 

yang dijelaskan oleh hubungan tersebut, dan jika R2 bernilai 2 maka 

dikatakan variasi variabel dependen dapat dijelaskan secara penuh 

oleh model yang digunakan. Dengan demikian R2 bernilai antara 0 

dan 1. Untuk regresi dengan variabel independen lebih dari 2, 

digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinansi. 

c. Uji Nilai F 

Uji nilai F digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

atau pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan 

uji f ini adalah apabila nilai signikansi F < alpha 0,05 maka variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

d. Uji Nilai t 

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah 

pengaruhnya signifikan atau tidak. Hipotesis diterima apabila nilai 

signifikansi < alpha 0,05 dan koefisien regresinya searah dengan 

hipotesis (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 


