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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah KAP yang berada pada Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Solo dengan subjek auditor yang berada pada KAP pada 

daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui dampak dari 

variabel independen yaitu skeptisme auditor, tekanan waktu, independensi, 

pengalaman kerja, dan kompensasi terhadap pendeteksian fraud yang merupakan 

variabel dependen 

B. Jenis Data 

Penelitian ini mengunakan data primer, data diperoleh secara langsung dari suber 

tanpa adanya perantara. Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuisoner yang 

berisikan pertanyaan seputar topik yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu 

skeptisme auditor, independensi, tekanan waktu, kompensasi , dan pengalaman auditor 

yang berkaitan dengan fraud. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dikarenakan 

pengambilan sampel dilaksanakan dengan memperhatikan  standard yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Standar sampel yang digunakan adalah auditor yang bekerja 
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pada KAP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo yang sudah berpengelaman minimal 

1 tahun dalam melaksanakan tugas audit.. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah survey 

kuisoner yang memuat pertanyaan tertentu dan diserahkan langsung oleh peneliti 

kepada auditor yang bekerja di KAP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo. 

Responden yang digunakan adalah auditor yang telah berpengalaman kurang lebih 

telah bekerja selama satu tahun di KAP tersebut. Responden akan memilih tingkat 

kesetujuan dan ketidaksetujuanya terhadap jawaban yang diberikan. Kuisoner pada 

penelitian ini  menggunakan skala likert  1 sampai 5, angka 1 untuk pernyataan sangat 

tidak setuju dan 5 untuk sangat setuju 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang bisa dipengaruhi dan variabel 

dependen diakatakan sebagai akibat (Liana, 2009). Kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan 

kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan dengan 

mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (fraud) tersebut (Sucipto,2007). 

Variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud dalam penelitian ini akan diukur 

menggunakan instrumen  dari Hartan dan Waluyo (2016). Kuisoner yang digunakan 
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menggunakan skala likert 1-5, semakin tinggi skor jawaban (nilai 5) maka kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud semakin tinggi.  

2. Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan variabel yang mendahului. Variabel independen 

diduga menjadi variabel sebab dan variabel ini memepengaruhi variabel yang lain. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tekanan waktu 

Tekanan waktu adalah kondisi dimana seorang auditor mendapatkan tekanan dari 

atasanya untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan (Maulina dkk, 2010). Tekanan waktu bisa membuat auditor 

mempuntai masa sibuk dalam melaksanakan tugasnya, auditor dituntut untuk bisa 

professional dengan syarat waktu yan telah ditentukan tanpa mengurangi kualitas audit 

(Anggriawan, 2014).  

Ketika auditor menerima tekanan waktu dalam tugasnya maka auditor akan 

meresponya dengan menggunakan dua cara yang pertama tipe fungsional dan yang 

kedua tipe disfungsional. Variabel tekanan waktu menggunakan instrumen dari 

Anggriawan (2014) yang dimodifikasi dari penelitian Nugraha (2012). Kuisoner ini 

menggunakan skala likert dimana jawaban responden akan diukur menggunakan skalai 

1-5, jika jawaban mendekati angka 5 maka tekanan waktu yang diterima oleh akan 

semakin tinggi. 
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b. Independensi 

Independensi adalah perilaku yang terbebas dari pengaruh pihak lain maupun 

tekanan. Seorang auditor dituntut untuk memiliki sikap sekptisme yang tinggi dan bisa 

mempertahankan perilaku independensi pada saat melaksanakan tugasnya (Waluyo, 

2016). Terkadang seorang auditor bisa kehilangan perilaku independensinya dalam 

melaksankan tugasnya dikarenakan oleh banyak faktor. 

Jika seorang auditor mampu mempertahankan independensinya maka masyarakat 

akan mempercayainya, dan hasil auditnya tidak akan diragukan dan tidak akan 

dipandang menyimpang oleh masyarakat. Variabel independensi menggunakan 

instrumen dari Hartan dan Waluyo (2016). Kuisoner yang digunakan adalah kuisoner 

dengan skala likert dimana jawaban responden akan diukur dengan skala 1-5. Jika skor 

dari jawaban responden mendekati nilai 5 maka independensi yang dimiliki auditor 

semakin tinggi. 

c. Skeptisme  

Skeptisme adalah sikap dimana auditor selalu ingin mempertanyakan tentang bukti 

dan informasi yang didapatkan kemudian akan mengevaluasi bukti tersebut secara 

kritis untuk memperoleh pembenaran tentang bukti itu. Jika seorang auditor 

mempunyai sikap skeptisme maka akan lebih mudah untuk menemukan kecurangan 

dalam laporan keuangan. Variabel skeptisme diukur menggunakan instrumen dari 

Octavia (2014). Kuisoner yang digunakan adalah kuisoner dengan skala likert dimana 
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jawaban responden diukur dengan skala 1-5. Jika jawaban dari respondan mendekati 

nilai 5 maka sikap skeptis yang dimiliki auditor semakin tinggi. 

d. Pengalaman Kerja 

Pengalaman merupakan proses dimasa lampau yang telah dilalui oleh setiap 

individu pada suatu pekerjaan yang membuatnya menjadi lebih paham dan mahir 

dalam pekerjaanya. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pengalaman adalah jam 

kerja auditor. Waktu dan kuantitas tugas yang telah dijalankan oleh auditor akan 

berpengaruh terhadap pengalaman auditor (Andayani dkk, 2014). Variabel pengalaman 

kerja akan diukur menggunakan instrumen dari  Aulia (2013). Kuisoner yang 

digunakan memakai skala likert dengan skala 1-5. Jika jawaban dari responden 

mendekati nilai 5 maka pengalaman yang dimiliki auditor semakin banyak. 

e. Kompensasi 

Kompensasi bagi perusahaan adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

memaksimalkan kinerja pegawai sedangkan dari sudut pandang pegawai kompensasi 

adalah tolak ukur kesejahteraan, maka dari itu untuk memberikan kompensasi pada 

para pegawai perusahaan harus bisa membuat para pegawai termotivasi untuk 

memaksimalkan kinerjanya (Leopold, 2000). Variabel kompensasi diukur 

menggunakan instrumen dari Shintadevi (2015), kuisoner yang digunakan 

menggunakan skala likert 1-5. Jika jawaban dari responden mendekati angka 5 maka 

kompensasi yang diterima semakin tinggi. 
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F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Uji ini dilakukan untuk memberikan gambaran data yang telah diolah mengenai 

jumlah responden, karakteristik responden, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai 

maksimum, standar deviasi yang disajikan dalam tabel statistik deskriptif  (Darma, 

2004). 

2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan sebagai pengukur seberapa besar ketepatan instrumen alat 

ukur, hal ini digunakan untuk mengukur kevaliditasan kuisoner. Uji validitas dilakukan 

dengan mengkolerasikan skor dari setiap indikator yang ada. Hasil pengujian ini dilihat 

dari output KMO and Bartlett’s test. Menurut Nazaruddin dan Basuki (2015), uji 

validitas memiliki kriteria pengujian yaitu apabila nilai dari KMO and Bartlett’s test > 

nilai 0,5 maka instrumen yang diuji dinyatakan valid.   

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk mengukur tingkat konsisten jawaban responden 

dari pernyataan kuisoner melalui nilai cronbach”s alphanya.Uji reliabilitas dihitung 

mengunakan koefisien Cronbach alpha, koefisien tersebut menunjukan seberapa baik 

instrument berkolerasi positif dengan item lainya. Menurut Nazaruddin dan Basuki 

(2015) semakin tinggi koefisien Cronbach alphanya maka semakin baik pengukuran 

instrument. Reliabilitas dikatakan sempurna apabila nilai cronbach alpha > 0,9, 
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dikatakan tinggi apabila nilai cronbach alpha 0,7-0,9, dikatakan moderat (cukup 

tinggi) apabila nilai cronbach alpha 0,05-0,07, dan dikatakan rendah apabila nilai 

cronbach alpha < 0,05 (Nazaruddin dan Basuki 2015).  

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi residual telah 

terdistribusi normal atau tidak. Menurut Nazzarudin dan Basuki (2015). Uji ini 

memakai uji kolmogorov-smirnov yang dimaksud adalah jika data mempunyai nilai sig 

lebih dari 0,05 bisa dikatakan data itu normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji ini dilakukan agar bisa mengetahui apakah ada kolerasi antar variabel 

independen dalam model regresi. Variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance 

adalah nilai yang dilihat unntuk mengetahui apakah ada multikolinearitas antar 

variabel. Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka data tidak 

mengandung multikolineariatas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilaksanakan untuk mencari tahu apakah ada perbedaan varian dari satu 

residual ke pengamatan lain dalam model regresi. Uji glejser bisa digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Suatu 
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model regresi bisa dikatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai signya lebih besar dari 

0,05 (Nazzarudin dan Basuki, 2015). 

G. Uji Hipotesis dan Analisis data 

1. Analisis regresi berganda 

Pada penelitian ini memakai analisis regresi linier berganda sebagai model analisis 

datanya, yang miliki tujuan agar bisa mengetahui pengaruh dari beberapa variabel 

independen terhadap satu variabel dependen. Digunakan model seperti ini agar bisa 

mengetahui pengaruh variabel skeptisme professional (𝑋1),  independensi (𝑋2), 

pengalaman auditor (𝑋3), tekanan waktu (𝑋4), dan komensasi (𝑋5) terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan (Y). Maka persamaanya : 

𝑌 = 𝑎 +  𝛽1 𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3 𝑋3 +  𝛽4𝑋4 +  𝛽5𝑋5 + 𝑒 

Keterangan : 

Y  = Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan 

A  = Konstanta 

𝛽1 = Koefisien regresi varibael skeptisme auditor 

𝑋1 = Skeptisme auditor 

𝛽2 = Koefisisen regresi variabel independesi 

𝑋2 = Independensi 

𝛽3 = Koefisien regresi varibael pengalaman auditor 

𝑋3 = Pengalaman auditor 

𝛽4 = Koefisien regresi variabel tekanan waktu  

𝑋4 = tekanan waktu 

𝛽5 = Koefisien regresi variabel kompensasi 

𝑋5 = kompensasi 

e   = standar error   
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2. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F) 

Uji signifikansi secara simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable 

independen secara bersama-sama terhadap variable dependen dengan cara melihat 

tabel anova. Pada uji ini jika nilai sig F < α (0,05), bisa disimpulkan variabel 

independen secara simultan berpengaruh kepada variabel dependen (Nazzarudin dan 

Basuki, 2015) 

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

Uji ini dilakukan untuk mengatahui kemampuan variabel independen bisa 

menjelaskan varibel dependen. Hasil uji ini bisa terlihat dari Adjusted R². Semakin 

banyak variabel independen terlibat maka nilai dari R² akan semakin tinggi 

(Nazzarudin dan Basuki 2015) 

4. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji-t) 

Uji-t digunakan untuk  menguji pengaruh secara individual  variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil dari pengujian  

ini bisa dilihat dari nilai signifikan dan juga nilai Unstandardized Coefficients B. 

Nazaruddin dan Basuki (2015) mengatakan hipotesis diterima apabila nilai signifikansi 

< a 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipoteis. 

 


