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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah para auditor eksternal dengan 

jabatan minimal Senior Auditor. Akuntan Publik dalam hal ini disebut auditor 

adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Kantor Akuntan Publik, 

yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha 

berdasarkan Undang-Undang (Tuanakotta, 2013). Menurut Mulyadi (2002) dalam 

Aulia (2016), auditor senior bertugas untuk melaksanakan audit dan bertanggung 

jawab untuk mengusahakan biaya audit dalam merencanakan program audit dan 

waktu audit, me-review pekerjaan junior auditor. Pada tingkat ini, seorang 

auditor senior telah memiliki banyak pengalaman mengenai kondisi dan situasi 

audit.  

3.2 Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan sebuah bentuk penelitian dengan menggunakan causal 

study. Menurut Sekaran dan Bougie  (2016), causal study adalah penelitian yang 

dilakukan untuk melihat hubungan sebab-akibat antar variabel. Penelitian ini 

menguji pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari skeptisisme 
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profesional, kompetensi, independensi, etika, dan pengalaman auditor terhadap 

variabel dependen, yaitu ketepatan pemberian opini audit. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi variabel 

dependen dan variabel independen, yang semuanya diukur dengan menggunakan 

skala interval. Berikut ini adalah definisi dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi fokus utama untuk 

dilakukannya sebuah penelitian oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2016). 

Ketepatan pemberian opini audit digunakan sebagai variabel dependen dalam 

penelitian ini. Ketepatan pemberian opini audit adalah tindakan untuk 

memberikan opini audit yang didasarkan atas bukti audit dan selama melakukan 

proses audit sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik.  

Indikator pengukuran variabel ini diukur melalui pemberian opini seperti 

wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak 

memberikan pendapat yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan 

dalam SA 700 dan 705. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang 

mengacu kepada Sabrina (2012) dalam Wahyudi (2015) dalam bentuk 5 

pertanyaan dengan 2 pertanyaan negatif yaitu no 2 dan 5. Instrumen penelitian 

menggunakan 5 poin skala likert (1-5), dengan 1 untuk sangat tidak setuju, 2 

untuk tidak setuju, 3 untuk netral, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen dan 

menjelaskan variansnya (Sekaran dan Bougie, 2016). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Skeptisisme Profesional 

 

Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup pemikiran yang 

selalu mempertanyakan dan sikap penilaian kritis atas bukti-bukti yang diperoleh 

untuk menurunkan risiko ke tingkat rendah yang dapat diterima. Instrumen 

penelitian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2013) dalam 

bentuk 6 pertanyaan positif. Instrumen penelitian menggunakan skala likert 

dengan pemberian skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, 

skor 3 untuk netral, skor 4 untuk setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju. 

b. Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah kemampuan dan keterampilan seorang auditor 

berupa pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan 

audit secara objektif, cermat dan seksama. Dalam penelitian ini, variabel 

kompetensi dapat diukur melalui pengetahuan dan pengalaman auditor. Variabel 

ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Pahlivi (2015). Kuesioner mengenai variabel ini terdiri dari 

sembilan (9) pertanyaan dengan 1 pertanyaan negatif yaitu no 8. Instrumen 

penelitian menggunakan skala likert dengan pemberian skor 1 untuk sangat tidak 

setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 untuk netral, skor 4 untuk setuju, dan 

skor 5 untuk sangat setuju. 
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c. Independensi 

Independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain (tidak 

dikendalikan dan tidak bergantung pada pihak lain), secara intelektual bersikap 

jujur dan objektif (tidak memihak) dalam mempertimbangkan fakta dan 

menyatakan opininya. Dalam penelitian ini independensi dapat diukur melalui 

independensi penyusunan program, independensi pelaksanaan pekerjaan, dan 

independensi pelaporan. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bawono dan Singgih (2010) dalam 

Farkhatin (2015). Kuesioner mengenai variabel ini terdiri dari sembilan (9) 

pertanyaan positif. Kuesioner ini menggunakan skala pengukuran 5 poin skala 

likert, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan 

sangat setuju (5). 

d. Etika 

Etika profesi akuntan publik merupakan prinsip dasar atau aturan etika profesi 

yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam KAP atau jaringan KAP. 

Dalam penelitian ini, etika dapat diukur melalui tanggung jawab auditor, 

integritas, objektivitas dan taatnya seorang auditor terhadap kode etik profesi. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2013). Kuesioner mengenai variabel ini 

terdiri dari tujuh (7) pertanyaan positif.  Instrumen penelitian menggunakan skala 

likert dengan pemberian skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak 

setuju, skor 3 untuk netral, skor 4 untuk setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju. 

 

Pengaruh Skeptisisme Profesional..., Lie Cornelia, FB UMN, 2018



69 
 

e. Pengalaman Auditor 

Pengalaman auditor adalah lamanya seorang auditor menekuni profesinya agar 

dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai proses audit, semakin 

mengerti bagaimana cara untuk menghadapi obyek pemeriksaan, mampu untuk 

mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan, dan dapat 

mengetahui informasi yang relevan sehingga dapat mengambil pertimbangan 

audit yang tepat dalam membuat keputusan. Dalam penelitian ini, variabel 

pengalaman auditor dapat diukur melalui lamanya bekerja sebagai auditor dan 

banyaknnya penugasan audit yang ditangani. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan kuesioner yang mengacu pada pertanyaan yang bersumber dari 

Oklivia dan Marlinah (2014), dan terdiri dari delapan (8) pertanyaan positif. 

Instrumen penelitian menggunakan 5 poin skala likert, yaitu sangat tidak setuju 

(1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dapat diperoleh dengan melakukan 

teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Primary data is data 

collected first-hand for subsequent analysis to find solutions to the problem 

researched, yang berarti data yang dikumpulkan secara langsung untuk 

menemukan solusi dari masalah yang diteliti (Sekaran dan Bougie, 2016). 

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan  menitipkan 

kepada kerabat yang dikenal secara pribadi untuk dibagikan kepada rekan-

rekannya dan mendatangi secara langsung responden yang bekerja di KAP yang 

berlokasi di Jakarta dan Tangerang.  
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3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Sekaran dan Bougie (2016) menyatakan bahwa populasi adalah sekumpulan 

orang, kejadian, maupun hal-hal yang ingin diteliti oleh peneliti. Sampel 

merupakan bagian dari populasi. Sampel yang diambil harus mewakili seluruh 

populasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non 

probability sampling dan teknik yang digunakan adalah convenience sampling 

technique. Pengambilan sampel ini dilakukan terhadap auditor yang bekerja di 

KAP Big Four dan Non-Big Four yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang yang 

memegang jabatan sebagai senior auditor, manajer, dan partner.  

Menurut Sekaran dan Bougie (2016), nonprobability sampling 

merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang  tidak menimbulkan 

kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota dari populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Hal ini dilakukan karena ketidakmampuan peneliti 

untuk menjangkau seluruh KAP yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Sekaran 

dan Bougie (2016) juga menjelaskan bahwa convenience sampling merupakan 

teknik pengumpulan informasi atau data dari anggota populasi yang dipilih 

berdasarkan kemudahan peneliti. Penggunaan teknik convenience sampling dipilih 

karena pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan kemudahan peneliti, 

yaitu adanya kerabat yang dapat membantu untuk melakukan penyebaran 

kuesioner dan adanya alat transportasi untuk menyebarkan kuesioner dengan 

mendatangi secara langsung KAP Big Four dan Non-Big Four yang berada di 

Jakarta dan Tangerang. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum dan range 

(Ghozali, 2016). 

3.6.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian 

validitas yang digunakan adalah Korelasi Pearson. Signifikansi Korelasi Pearson 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0.05. Apabila nilai signifikansinya 

kurang dari 0.05, maka butir pertanyaan tersebut valid dan apabila signifikansinya 

lebih dari sama dengan 0.05, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 

2016). 

3.6.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran dapat dipercaya 

untuk mengukur objek yang akan diukur. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu.  Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha ≥0.70 (Ghozali, 2016). 
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3.6.4 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Pengujian normalitas data dapat digunakan dengan melakukan uji 

Kolmogororv-Smirnov (K-S). Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan tingkat 

kepercayaan 5 persen. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data 

yang akan diolah adalah sebagai berikut: 

1. Apabila hasil signifikansi lebih besar  (>) dari 0.05 maka data terdistribusi 

secara normal. 

2. Apabila hasil signifikansi lebih kecil sama dengan (≤) 0.05 maka data  

tersebut tidak terdistribusi secara  normal. 

 

3.6.5 Uji Asumsi Klasik 

 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama  

variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016).  

Untuk menguji apakah terdapat multikolonieritas atau tidak, dapat 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance  dan variance inflation factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen yang manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai Tolerance ≤ 0.10 atau 
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sama dengan nilai VIF ≥10, maka hal tersebut menunjukkan terjadinya 

multikolonieritas (Ghozali, 2016). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

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

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

Cara yang dipilih untuk mendeteksi ada atau tidak adanya unsur  

heteroskedastisitas di dalam penelitian ini adalah dengan melihat ada  atau tidak 

adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Heteroskedastisitas terjadi apabila 

ada pola tertentu seperti titik yang membentuk sebuah pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, lalu menyempit). Jika tidak ada pola yang jelas dan  

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka 

menandakan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi (Ghozali, 2016). 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda (multiple linear regression). Analisis linear berganda digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan antara variabel 

independen (skeptisisme profesional, kompetensi, independensi, etika, dan 
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pengalaman auditor) terhadap ketepatan pemberian opini audit sebagai variabel 

dependen. Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

TOA : Ketepatan pemberian opini audit  

α : Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien regresi dari masing-masing variabel 

independen 

TSP : Skeptisisme Profesional 

TKOM : Kompetensi 

TIND :  Independensi 

TET : Etika  

TPA : Pengalaman Auditor  

ε : Error term 

 

1. Analisis Korelasi 

Menurut Ghozali (2016), analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan 

asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan 

hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan 

antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, 

selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

TOA = α + β1TSP + β2TKOM + β3TIND + β4TET +β5TPA + ε 
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independen. Terdapat beberapa kriteria untuk memudahkan dalam melakukan 

interpretasi mengenai kekuatan hubungan antar variabel, yaitu (Sarwono, 2017): 

0  : Tidak ada korelasi antara dua variabel 

>0 - 0,25 : Korelasi sangat lemah 

>0,25 - 0,5 : Korelasi cukup 

>0,5 - 0,75 : Korelasi kuat 

>0,75 - 0,99 : Korelasi sangat kuat 

1  : Korelasi sempurna 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi (R2) yang kecil menunjukkan 

bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa 

variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted 

R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang baik (Ghozali, 2016).  
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3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

Goodness of fit-nya. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji statistik F 

memiliki tingkat signifikansi α = 5%. Kriteria pengambilan keputusan dalam 

pengujian statistik F yaitu apabila nilai F lebih besar daripada 4, maka H0 dapat 

ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2016). 

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai signifikansi (α) untuk uji t adalah 5%. Jika nilai 

signifikansi uji t (p-value) < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti 

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2016). 
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