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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

3.1.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara mencari, 

memperoleh, menyimpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun 

data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan 

kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok 

permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang diperoleh. 

Menurut Sugiyono (2017:2) mendefinisikan metode penelitian sebagai 

berikut:  

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode, cara atau taktik 

sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan 

suatu permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode 

kuantitatif dengan penelitian primer/survey.  

Menurut Sugiyono (2017 : 7) Metode kuantitatif adalah :  

“Metode kuantitatif sering disebut sebagai metode pasitivistik karena 

berlandasan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode 

ilmiah/scintific karena telah memunuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/ 

empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut 

metode discovery, karena dengan metode ini ditemukan dan 
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dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitaif 

karena data dan penelitian berupa amgka-angka dan analisis menggunakan 

statistik.”  

 

Dan yang dimaksud dengan penelitian primer/survey menurut Sugiyono 

(2017:6) adalah sebagai berikut:  

“Metode survey merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya”. 

Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari 

kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Dalam penelitian primer/survey 

ini, penulis melakukan penelitian langsung pada 10 Kantor Akuntan Publik di 

wilayah Kota Bandung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis untuk 

menyusun penelitian ini. 

 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan 

verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut akan diketahui 

hubungan yang signifikan atau tidak signifikan antara variabel yang diteliti 

sehingga penulis bisa menarik kesimpulan mengenai objek yang diteliti. 

Pengertian statistik deskriptif menurut Sugiyono (2017: 147) sebagai 

berikut: 

“Statistik deskriptif adalah 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.” 
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Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan 

fakta yang terjadi pada masing-masing variabel yang diteliti yaitu Pengalaman 

audit, Beban kerja dan Tekanan waktu. Untuk mengetahui gambaran dari masing-

masing variabel digunakan rumus rata-rata (mean). 

Sedangkan metode verifikatif menurut Moh. Nazir (2011:91) adalah 

sebagai berikut: 

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis melalui suatu penghitungan statistik sehingga didapat hasil 

pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”. 

Pendekatan verifikatif  digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

Pengalaman audit, Beban kerja dan Tekanan waktu baik secara parsial maupun 

simultan. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji 

T (parsial) dan uji F (simultan). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki. Ada dua instrument yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan wawancara, dan angket metode tertutup. Indikator-

indikator untuk kedua variabel tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis menjadi 

sejumlah pertanyan-pertanyaan sehingga diperoleh data primer. Data ini akan 

dianalisis dengan menggunakan uji statistika yang relevan untuk menguji 

hipotesis. Sedangkan teknik ukuran yang digunakan yaitu teknik Skala Likert. 
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3.1.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran yang akan diteliti dan dianalisis oleh 

penulis. Objek penelitian yang menjadi sasaran dimaksudkan untuk mendapat 

jawaban atau solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. 

Menurut Sugiyono (2017:19) pengertian objek penelitian adalah:  

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, valid, dan 

reliable tentang sesuatu hal (variabel tertentu)”. 

Dalam penelitian yang penulis lakukan, objek penelitian yang diteliti yaitu 

pengalaman audit, beban kerja dan tekanan waktu. Sedangkan yang dijadikan 

subjek dalam penelitian ini yaitu 10 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengalaman Audit, Beban Kerja 

dan Tekanan Waktu berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Kecurangan. 

 

3.1.4 Model Penelitian 

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang 

sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh 

Pengalaman audit, Beban kerja dan Tekanan waktu Terhadap Kemampuan 

Auditor Mendeteksi Kecurangan”, maka model penelitian yang dapat 

digambarkan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Model Penelitian 

 

3.1.5 Instrumen Penelitian 

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 

Menurut Sugiyono (2017:102) instrumen penelitian adalah: 

“Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun social yang diamati.” 

Instrumen penelitian dengan metode kuesioner hendaknya disusun 

berdasarkan indikator-indikator yang telah dijabarkan dalam tabel operasionalisasi 

variabel sehingga masing-masing pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap 

responden lebih jelas serta dapat terstruktur. Adapun data yang telah dijabarkan 

dalam tabel operasionalisasi variabel yang bersifat kualitatif akan diubah menjadi 

bentuk kuantitatf dengan pendekatan analisis statistik. Secara umum teknik dalam 

Kemampuan Auditor 

Mendeteksi Kecurangan 

(Y) 

Pengalaman Audit 

(X1) 

Beban Kerja 

(X2) 

Tekanan Waktu 

(X3) 
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pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik 

Skala Likert. 

Sugiyono (2017:93) mendefinisikan Skala Likert sebagai berikut: 

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. 

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

 

3.1.6 Unit Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menentukan unit penelitian yang akan 

dilakukan yaitu 10 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang berhubungan 

dan adanya keterkaitan dengan variabel yang akan diteliti oleh penulis. 

 

3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

3.2.1 Definisi Variabel 

Menurut Sugiyono (2017:38) pengertian variabel penelitian adalah sebagai 

berikut: 

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.” 
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Pada umumnya variabel dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua 

variabel utama yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat 

(dependent). Penulis akan melakukan analisis pada sebarapa besar pengaruh tiga 

variabel independen terhadap satu variabel dependen atau analisis Pengalaman 

Audit, Beban Kerja dan Tekanan Waktu terhadap Kemampuan Auditor 

Mendeteksi Kecurangan. Definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (X) 

Menurut Sugiyono (2017:39) Variabel Independen adalah :  

“Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang diteliti yaitu: 

a. Pengalaman Audit 

       Menurut Soekrisno Agoes (2012:33) definisi pengalaman audit 

adalah sebagai berikut: 

“Pengalaman audit adalah auditor yang mempunyai pemahaman 

yang lebih baik.   Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan 

yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan 

keuangan dan dapat mengelompokan kesalahan berdasarkan pada 

tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar”. 

 

  Adapun dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur variabel 

ini menurut Victor Tuahta (2012) adalah: lamanya bekerja sebagai 

auditor, frekuensi melakukan tugas audit, dan pendidikan 

berkelajutan. 
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b. Beban Kerja 

  Menurut Munandar (2001:381) definisi beban kerja adalah 

sebagai berikut: 

“Beban kerja adalah suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian 

tugasnya yang harus diselesaikan pada batas waktu tertentu”. 

  Adapun dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur variabel 

ini menurut Munandar (2001:381-384) adalah: tuntutan fisik dan 

tuntutan tugas. 

c. Tekanan Waktu  

 Anggriawan, E. F. (2014) mengemukakan tekanan waktu 

adalah situasi yang ditunjukan untuk auditor dalam melaksanakan 

efisiensi terhadap waktu yang telah disusun atau terdapat 

pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku. 

Adapun dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur 

variabel ini menurut menurut Heriningsih (2001) dalam Yuliana  

(2009) adalah: Time budget preassure dan Time deadline 

preassure. 

2. Variabel Dependen (Y)  

Sugiyono (2017:39) mendefinisikan :  

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah Kemampuan 

Auditor Mendeteksi Kecurangan. 
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Menurut Kumaat (2011:156) mendefinisikan kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan adalah sebagai berikut: 

“Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi atau 

gejala awal yang cukup terkait tindakan kecurangan, sekaligus upaya 

mempersempit ruang gerak para pelaku tindakan kecurangan (yaitu ketika 

pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk 

berkelit)”.  

 

Adapun dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini 

menurut Karyono (2013:92-94) adalah: pengujian pengendalian intern, audit 

keuangan dan operasional, pengumpulan informasi dengan teknik elisitasi, 

penggunaan prinsip pengecualian dan prosedur, kaji ulang terhadap 

penyimpangan dalam kinerja operasi, pendekatan reaktif. 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, 

konsep, indikator, satuan ukuran, serta skala pengukuran yang akan dipahami 

dalam operasionalisasi variabel penelitian. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka 

dalam penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu: 

1. Pengalaman Audit (X1) 

2. Beban Kerja (X2) 

3. Tekanan Waktu (X3) 

4. Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Y) 

Berikut adalah tabel dari operasionalisasi variabel independen dan 

dependen: 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Independen 

Pengalaman Audit (X1) 

 

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala No 

item 

Pengalaman audit 

adalah auditor 

yang mempunyai 

pemahaman yang 

lebih baik.   

Mereka juga lebih 

mampu memberi 

penjelasan yang 

masuk akal atas 

kesalahan-

kesalahan dalam 

laporan keuangan 

dan dapat 

mengelompokan 

kesalahan 

3 dimensi 

pengalaman 

audit:  

1. Lamanya 

bekerja 

sebagai 

auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Seringnya 

melakukan tugas 

audit 

 

b. Mampu membuat 

keputusan 

 

 

c. Memahami risiko 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

4-5 

 

 

 

6-7 

2. Frekuensi 

melakukan 

tugas audit 

 

a. Mampu 

mengetahui 

kekeliruan 

 

b. Mampu 

menganalisis 

masalah 

 

c. Mampu 

mengatasi 

masalah 

 

d. Dapat mendeteksi 

kecurangan 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

8-9 

 

 

 

10-11 

 

 

 

12 

 

 

 

13-14 
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berdasarkan pada 

tujuan audit dan 

struktur dari sistem 

akuntansi yang 

mendasar.  

Soekrisno Agoes 

(2012:33) 

3. Pendidikan 

berkelanjutan 

 

 

Victor 

Tuahta 

(2010) 

a. Memiliki 

keterampilan di 

bidang audit 

 

Ordinal 15-16 

 

 

 

Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel Independen 

Beban Kerja (X2) 

 

Konsep Dimensi Indikator Skala No Item 

Beban kerja 

adalah suatu 

kondisi dari 

pekerjaan dengan 

uraian tugasnya 

yang harus 

diselesaikan pada 

batas waktu 

tertentu. 

 

Munandar 

Faktor-faktor 

instrinsik beban 

kerja: 

1. Tuntutan Fisik 

 

 

 

a. Kejenuhan yang 

dirasakan saat 

melaksanakan 

pekerjaan. 

 

b. Tekanan mental 

yang dirasakan 

saat 

melaksanakan 

pekerjaan 

 

c. Kelelahan fisik 

yang dirasakan 

saat 

melaksanakan 

pekerjaan 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3-4 
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(2001:381) 2. Tuntutan 

Tugas 

 

 

 

Sumber: 

Munandar 

(2001:381-384) 

a. Target yang harus 

dicapai 

b. Sikap kerja 

c. Lingkungan kerja 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

 

5-7 

 

8 

9 

 

 

 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel Independen 

Tekanan Waktu (X3) 

 

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala No 

Item 

Tekanan waktu 

adalah situasi 

yang ditunjukan 

untuk auditor 

dalam 

melaksanakan 

efisiensi terhadap 

waktu yang telah 

disusun atau 

terdapat 

Jenis-jenis tekanan 

waktu: 

1. Time Budget 

Preassure 

 

 

a. Keketatan 

anggaran 

 

b. Ketercapaian 

anggaran 

 

c. Tingkat efisiensi 

terhadap anggaran 

waktu 

 

d. Kepatuhan auditor 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

1-2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

2. Time Deadline 

Preassure 

 

a. Penetapan batas 

waktu 

 

b. Pemenuhan target 

dengan waktu 

yang ditentukan 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

6-7 

 

 

8-10 
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pembatasan waktu 

dan anggaran yang 

sangat ketat dan 

kaku.  

Anggriawan, E. F. 

(2014) 

 

 

 

Heriningsih (2001) 

dalam Yuliana 

(2009) 

c. Kelonggaran 

waktu audit 

 

d. Beban yang 

ditanggung 

dengan 

keterbatasan 

waktu 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

11-12 

 

 

13 

 

 

 

Tabel 3.4 

Operasionalisasi Variabel Dependen 

Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Y) 

 

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala No 

Item 

Mendeteksi 

kecurangan adalah 

upaya untuk 

mendapatkan 

indikasi atau gejala 

awal yang cukup 

terkait tindakan 

kecurangan, 

sekaligus upaya 

mempersempit ruang 

gerak para pelaku 

tindakan kecurangan 

Upaya auditor 

mendeteksi 

kecurangan :  

1. Pengujian 

pengendalian 

intern 

 

 

 

 

a. Melakukan 

pengujian dan 

pelaksanaanya 

secara acak dan 

mendadak 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

1-2 

2. Audit keuangan 

atau audit 

operasional 

a. Dapat merancang 

audit untuk 

mendeteksi fraud 

 

b. Auditor harus 

melaksanakan 

audit 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

3-5 

 

 

 

 

 

6 

3. Pengumpulan 

informasi dengan 

teknik elisitasi 

a. Auditor mencari 

informasi pribadi 

seseorang yang 

sedang dicurigai 

sebagai pelaku 

kecurangan. 

 

b. Mendeteksi dengan 

teknik elisitasi 

terhadap gaya 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

7 

 

 

8 
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(yaitu ketika pelaku 

menyadari 

prakteknya telah 

diketahui, maka 

sudah terlambat 

untuk berkelit)”. 

Kumaat (2011 : 156) 

hidup, dan 

informasi lain 

tentang orang yang 

sedang dicurigai. 

4. Penggunaan 

prinsip 

pengecualian 

dalam 

pengendalian dan 

prosedur 

a. Auditor menggali 

informasi 

mengenai 

pengendalian 

intern yang tidak 

dilaksanakan. 

 

b. Auditor harus 

mampu 

mengungkapkan 

transaksi-transaksi 

yang janggal. 

 

c. Auditor dapat 

mencari tahu 

tingkat motivasi, 

moral dan 

kepuasan kerja 

terus menerus 

menurun. 

 

d. Auditor 

mendeteksi sistem 

pemberian 

penghargaan yang 

ternyata 

mendukung 

perilaku tidak etis. 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 
5. Kaji ulang 

terhadap 

penyimpangan 

dalam kinerja 

operasi 

a. Auditor 

memperoleh 

penyimpangan 

yang mencolok 

dalam hal 

anggaran, rencana 

kerja, tujuan dan 

sasaran organisasi. 

Ordinal 13 

6. Pendekatan 

reaktif 

 

Sumber: Karyono 

(2013:92-94) 

a. Auditor reaktif 

terhadap 

pengaduan dan 

keluhan karyawan. 

Ordinal 14 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.3.1 Populasi Penelitian  

Menurut Sugiyono (2017 : 80) mendefinisikan populasi adalah sebagai 

berikut :  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”  

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa populasi bukan hanya 

perangkat, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek/subjek tersebut.  

Didalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah auditor 

senior dan partner yang bekerja pada KAP di Kota Bandung dan yang menjadi 

populasi adalah jumlah seluruh auditor yang terdapat pada 10 Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Kota Bandung yang terdaftar di IAPI. Jumlah populasi dari 

setiap KAP dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini: 

Tabel 3.5 

 Populasi Penelitian 

No. Nama Kantor Akuntan Publik Jumlah Auditor  

1. KAP Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan 8 Auditor 

2. KAP Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, Msc & Rekan 10 Auditor 

3. KAP Djoemarna, Wahyudin & Rekan 10 Auditor 
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4. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 

(Cabang) 

8 Auditor 

5. KAP Sabar & Rekan 4 Auditor 

6. KAP Jojo Sunarjo & Rekan 7 Auditor 

7. KAP Roebiandini & Rekan 9 Auditor 

8. KAP AF Rachman & Soetjipto Ws 

 

5 Auditor  

9. KAP Dr. La Midjan & Rekan 4 Auditor 

10. KAP Drs. Karel & Widyarta 5 Auditor 

 Jumlah Populasi 70 Auditor 

 

Berdasarkan jumlah auditor sebanyak 70 (tujuh puluh) responden dan 

jumlah Kantor Akuntan Publik yang dijadikan objek penelitian sebanyak 10 

(sepuluh) Kantor Akuntan Publik. Alasan untuk memilih 10 Kantor Akuntan 

Publik tersebut adalah karena KAP tersebut merupakan Auditor Kantor Akuntan 

Publik di Kota Bandung yang terdaftar di Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan 

bersedia menerima survey untuk kebutuhan penelitian. 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sugiyono (2017:81) menyatakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel 

merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam 

melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa 

dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan 

sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang 
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benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang 

sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).  

Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada 

persamaan yang dirumuskan oleh Slovin dengan rujukan (Principles and Methods 

of Research), selain itu karena jumlah populasi (N) diketahui dengan pasti, maka 

untuk menentukan ukuran sampel (n) sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

n = ukuran sampel  

N = jumlah populasi  

e = tingkat presisi/batas toleransi kesalahan pengambilan sampel.  

Pengambilan sampel ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau 

nilai kritis 5% dengan pertimbangan nilai kritis tersebut digunakan dalam 

penelitian sebelumnya, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya 

sempurna 100%, semakin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran 

sampel. Sesuai dengan rumus diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
70

1 + 70 (0.05)2
 

n = 59.5 = 60 



69 
 

Berdasarkan penghitungan tersebut maka sampel yang diambil dibulatkan 

menjadi sebanyak 60  Account Representative.  

 

3.3.3 Teknik Sampling  

Menurut Sugiyono (2017 : 81) mengemukakan teknik sampling adalah 

sebagai berikut :  

“Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunkanan.”  

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah 

teknik Probability Sampling dengan menggunakan metode Proportionate 

Stratified Random Sampling. Metode proportionate stratified random sampling 

dilakukan secara acak dan penentuan sampelnya memperhatikan strata (tingkatan) 

yang ada dalam populasi 

Menurut Sugiyono (2017: 82) Probability Sampling dapat didefinisikan 

sebagai berikut:  

“Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel.”  

Menurut Sugiyono (2010:64) Proportionate Stratified Random Sampling 

dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang 

tidak homogen dan berstrata secara proporsional.” 
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Dibawah ini merupakan distribusi sampel yang dilakukan peneliti : 

Tabel 3.6 

Distribusi Sampel 

 

No Nama KAP Jumlah Auditor  Perhitungan Sampel 

1. KAP Dr. H.E.R. 

Suhardjadinata & 

Rekan 

8 Auditor 8

70
× 60 

7 

2. KAP Prof. Dr. H. Tb. 

Hasanuddin, Msc & 

Rekan 

10 Auditor 10

70
× 60 

9 

3. KAP Djoemarna, 

Wahyudin & Rekan 

10 Auditor 10

70
× 60 

9 

4. KAP Doli, Bambang, 

Sulistiyanto, Dadang & 

Ali (Cabang) 

8 Auditor 8

70
× 60 

7 

5. KAP Sabar & Rekan 4 Auditor 4

70
× 60 

3 

6. KAP Jojo Sunarjo & 

Rekan 

7 Auditor 7

70
× 60 

6 

7. KAP Roebiandini & 

Rekan 

9 Auditor 9

70
× 60 

8 

8. KAP AF Rachman & 

Soetjipto Ws 

5 Auditor  5

70
× 60 

4 

9. KAP Dr. La Midjan & 

Rekan 

4 Auditor 4

70
× 60 

3 

10. KAP Drs. Karel & 

Widyarta 

5 Auditor 5

70
× 60 

4 

 Jumlah Auditor 70 Auditor  60 Auditor 
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3.4       Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data 
 

3.4.1    Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian 

yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara).  

Sugiyono (2017:137) mendefinisikan sumber primer adalah:  

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data”.  

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan 

kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Account Representative 

pada 10 Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dan dilengkapi oleh berbagai keterangan 

melalui Penelitian Lapangan (Field Research) dengan cara memberikan kuesioner 

yang merupakan cara untuk memperoleh data primer yang secara langsung 

melibatkan pihak responden dan dijadikan sampel dalam penelitian. Metode 

penelitian lapangan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:  
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a. Observasi  

Peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan 

survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu pada 10 Kantor 

Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung. 

b. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-

informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang 

akan diukur dalam penelitian ini.  

 

3.5  Metode Analisis Data  

3.5.1  Metode Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2017:244) menyatakan bahwa:  

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.” 

Untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah dirumuskan 

maka data yang dapat dikumpulkan atau diperoleh itu harus dianalisis. Analisis 

data dalam penelitian merupakan suatu proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola kategori dan kesatuan uraian dasar. Untuk 

membuktikan kebenaran hipotesa, dalam arti apakah hipotesa diterima atau 
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ditolak, maka dari data-data yang diperoleh itu dianalisa secara statistik.  Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis 

verifikatif sebagai berikut: 

3.5.1.1 Analisis Deskriptif  

Sugiyono (2017: 147) mendefinisikan analisis deskriptif yang adalah 

sebagai berikut:  

“Analisis deskriptif adalah 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.”  

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk 

mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan mengenai indikator-indikator dalam variabel yang 

ada pada penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara  

menyebarkan kuesioner kepada Account Representative yang telah ditentukan 

sebelumnya..  

Untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan 

berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini 

didapat dengan menjumlahkan dan keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian 

dibagi dalam jumlah responden.  

Rumus rata-rata (mean) yang dikutip oleh Sugiyono (2015 : 280) adalah 

sebagai berikut:  

   Untuk Variabel X:                 Untuk Variabel Y:    

                                                                          

 

     Me =
∑𝑥𝑖

𝑛
      Me =

∑𝑦𝑖

𝑛
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Keterangan: 

Me = Mean (rata-rata).  xi = Nilai variabel x ke-i sampai ke-n. 

∑ = Jumlah.   yi = Nilai variabel y ke-i sampai ke-n. 

n  = Jumlah responden.  

Setelah rata-rata dari masing-masing variabel didapat, kemudian 

dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah 

dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut 

peneliti ambil banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor 

terendah (1) dan skor tertinggi (5) dengan menggunakan skala likert. Teknik skala 

likert dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pernyataan 

yang diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan skor pada 

setiap item jawaban.  

Dalam penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyataan yang akan 

diajukan kepada Account Representative, penelitian ini akan mengacu pada 

pernyataan Sugiyono (2017:93) yaitu :  

“Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan.”  

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang terdapat berupa kata-kata 

antara lain:  
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a. Sangat Setuju/ Selalu/ Sangat Positif/ Sangat Baik.  

b. Setuju/ Sering/ Positif/ Baik.  

c. Ragu-ragu/ Kadang/ Netral/ Cukup.  

d. Tidak Setuju/ Hampir Tidak Pernah/ Negatif / Tidak Baik.  

e. Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah/ Sangat Negatif/ Sangat Tidak Baik.  

Menurut Sugiyono (2016:137), untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

standar skor atas instrumen pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner 

penelitian dapat dimisalkan sebagai berikut 

Tabel 3.7 

Bobot Penilaian Kuesioner 

No Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju/Selalu/Sangat Mampu 5 

2 Setuju/Sering/Cukup Mampu 4 

3 Netral /Kadang-kadang/Mampu 3 

4 Tidak Setuju/Hampir Tidak Pernah/Tidak Mampu 2 

5 Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Sangat Tidak Mampu 1 

 

Setelah mengetahui kriteria jawaban kuesioner diatas, langkah selanjutnya 

adalah peneliti akan menentukan panjang interval dan menetapkan skor kuesioner 

untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut: 
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a. Kriteria untuk Variabel Pengalaman Audit (X1) 

Untuk menilai variabel Pengalaman Audit dengan banyaknya 

pernyataan dalam kuesioner adalah 16 pernyataan, sehingga: 

Nilai terendah = (1x16)= 16 

Nilai tertinggi = (5x16)= 80 

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut: 

80 − 16

5
=  12.8 

Maka kriteria untuk nilai variabel Pengalaman Audit (X1) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Kriteria Pengalaman Audit 

Nilai Kriteria 

16 – 28.8 Tidak Berpengalaman 

28.8 – 41.6 Kurang Berpengalaman 

41.6 – 54.4  Cukup Berpengalaman 

54.4 – 67.2 Berpengalaman 

67.2 – 80 Sangat Berpengalaman 

 

b. Kriteria untuk Variabel Beban Kerja (X2) 

Untuk menilai variabel Beban Kerja dengan banyaknya pernyataan 

dalam kuesioner adalah 9 pernyataan, sehingga: 

Nilai terendah = (1x9)= 9 

Nilai tertinggi = (5x9)= 45 
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Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut: 

45 − 9

5
=  7.2 

Maka kriteria untuk nilai variabel Beban Kerja (X2) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.9 

Kriteria Beban Kerja 

Nilai Kriteria 

9 – 16.2 Sangat ringan 

16.2 – 23.4 Cukup ringan 

23.4 – 30.6 Cukup Berat 

30.6 – 37.8 Berat 

37.8 – 45 Sangat Berat 

  

c. Kriteria untuk Variabel Tekanan Waktu (X3) 

Untuk menilai variabel Tekanan Waktu dengan banyaknya 

pernyataan dalam kuesioner adalah 13 pernyataan, sehingga: 

Nilai terendah = (1x13)= 13 

Nilai tertinggi = (5x13)= 65 

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut: 

65 − 13

5
=  10.4 

Maka kriteria untuk nilai variabel Tekanan Waktu (X3) adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 

Kriteria Tekanan Waktu 

Nilai Kriteria 

13 – 23.4 Sangat tidak tertekan 

23.4 – 33.8 Tidak tertekan 

33.8 –  44.2 Cukup tertekan 

44.2 – 54.6 Tertekan 

54.6 – 65 Sangat tertekan 

 

d. Kriteria untuk Variabel Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Kecurangan (Y) 

Untuk menilai variabel Kemampuan Auditor Mendeteksi 

Kecurangan dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 14 

pernyataan, sehingga: 

Nilai terendah = (1x14)= 14 

Nilai tertinggi = (5x14)= 70 

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut: 

70 − 14

5
=  11.2 

Maka kriteria untuk nilai variabel Kemampuan Auditor 

Mendeteksi Kecurangan (Y) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.11 

Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan 

Nilai Kriteria 

14 – 25.2  Tidak Baik 

25.2 – 36.4  Kurang Baik 

36.4 – 47.6  Cukup Baik 

47.6 – 58.8  Baik 

58.8 – 70  Sangat Baik 

 

 

3.5.1.2   Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif adalah analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan 

untuk menguji seberapa besar pengaruh variable-variabel yang diteliti. Verifikatif 

berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau 

ditolak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis Linier 

Berganda. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor 

predictor dimanipulasinya (dinaik-turunkannya)”. Data dalam penelitian ini akan 

diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). 
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3.5.1.3  Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian merupakan hal yang utama 

dalam meningkatkan efektifitas proses pengumpulan data. Pengujian ini dilakukan 

agar pada saat penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut 

sudah valid dan reliable (reliable), yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data 

sudah dapat digunakan. 

 

3.5.1.4    Uji Validitas Instrumen 

    Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

alat ukur atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang 

tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan 

sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017:121). 

Untuk  menghitung  korelasi  pada  uji  validitas  menggunakan  metode 

Pearson Product Moment, menurut Sugiyono (2013 : 183) dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑟 =
𝑛(∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖) − (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖)

√{𝑛(∑ 𝑋𝑖2) − (∑ 𝑋𝑖)2}{𝑛(∑ 𝑌𝑖2) − (∑ 𝑌𝑖)2}
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Keterangan:  

 r  = Koefisien korelasi pearson  . 

Σ XY = Jumlah perkalian variabel X dan Y . 

Σ X  = Jumlah nilai variabel X. 

Σ Y = Jumlah nilai variabel Y. 

Σ X2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel X . 

Σ Y2 = Jumlah pangkat dua nilai variabel Y . 

n  = Banyaknya sampel. 

Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item, yaitu dengan 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap 

skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan 

standar validasi yang berlaku. Menurut Sugiyono (2017:134): 

a. Jika r ≥ 0,30, maka item instrumen dinyatakan valid. 

b. Jika r ≤ 0,30, maka item instrumen dinyatakan tidak valid. 

 

3.5.1.5  Uji Reliabilitas Instrumen  

Reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. 

Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang 

diberikan skorer satu dengan skorer lainnya. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat 

keakuratan, kestabilan atau konsitensi dalam mengungkapkan gejala tertentu.  
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Menurut Sugiyono (2017:121) menyatakan bahwa:   

“Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama.”  

Instrumen dikatakan realibel jika alat ukur tersebut menunjukan hasil yang 

konsisten, sehingga instrumen ini dapat digunakan dengan aman karena dapat 

bekerja sama dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji reliabilitas 

dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Adapun 

kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini.  

Jika nilai Alpha ≥ 0,6 maka instrumen bersifat reliabel.  

Jika nilai Alpha ˂ 0,6 maka instrumen tidak reliabel.  

Uji realibilitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus  

Spearman Brown menurut Sugiyono (2017:136) dengan rumus sebagai berikut:  

 

 

Keterangan :  

r1 = Realibilitas internal seluruh instrumen  

rb  = Korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua.  

 

3.5.1.6 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval  

Mentransformasikan data dari ordinal ke interval gunanya untuk 

memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidak-

tidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan 

r 1   =   
2 r b 

1 +   r b 
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menggunakan MSI (Methode of Succesive Interval). Metode of successitive 

interval (MSI) adalah merubah data ordianal menjadi skala interval berurutan. 

Menurut Sambas Ali muhidin (2011:28) langkah kerja yang dapat dilakukan 

untuk merubah jenis data ordinal ke data interval melalui Metode of successitive 

interval (MSI) adalah sebagai berikut: 

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab 

(memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia.  

2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), 

kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden 

tersebut.  

3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif 

untuk setiap alternatif jawaban responden.  

4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung nilai z untuk 

setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif  

jawaban responden.  

5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai z dengan menggunakan rumus:  

  (densitas pada batas bawah – densitas pada batas atas) 

SV = (area di bawah batas atas – area di bawah batas bawah) 

6. Melakukan transformasi nilai skala ordinal ke nilai skala interval, dengan 

rumus: 

 

 

 

𝑌 = 𝑆𝑣𝑖 + [𝑆𝑉𝑚𝑖𝑛] 
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Mengubah Scala Value (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan 

mentranformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil 

sehingga diperoleh Transformed Scaled Value. 

 

 

3.5.1.7 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Uji asumsi 

klasik yang mendasari dalam penggunaan regresi mencakup: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran 

model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kolmogorov Smirnov Test menggunakan program SPSS 23.  

Menurut Ghozali (2011:160) mengemukakan bahwa: 

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika 

mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal.” 

 

Menurut Singgih Santosa (2012: 393) dasar pengambilan keputusan 

dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal.  
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b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidak normal.  

2. Uji Multikoliniearitas  

Menurut Ghozali (2011:105) mengemukakan bahwa: 

“Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (bebas). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol.”  

 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada 

besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai 

angka tolerance mendekati 1, batas VIF adalah 10, jika nilai dibawah 

10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Gujarati, 2012:432).  

Menurut Singgih Santosa (2012: 236) rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

𝑉𝐼𝐹 =  
1

𝑡𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 
 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 

1

𝑉𝐼𝐹
 

 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
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yang homokedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam 

penelitian ini digunakan pendekatan uji korelasi rank spearman yaitu 

dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut 

dari residual hasil regresi. Jika nilai koefsien korelasi antara variabel 

independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka 

kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak 

homogen) (Ghozali, 2011:139). 

 

3.5.1.8 Analisis Linier Berganda  

Dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen yang 

akan diuji pengaruhnya, maka untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel 

dependen digunakan analisis regresi linier berganda.  

Sugiyono (2014:277) mendefinisikan bahwa:  

“Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor predictor dimanipulasinya (dinaik-turunkannya)”.  

Secara fungsional persamaan regresi ketiga variabel independen yang 

diteliti, yaitu Pengalaman Audit (X1), Beban Kerja (X2) dan Tekanan Waktu (X3) 

terhadap Kemampuan Auditor mendeteksi Kecurangan  (Y) diformulasikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

𝑌 = 𝛽𝑜 +  𝛽1X1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3 
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Dimana:  

Y = Variabel dependen (Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan).  

β0 = Nilai bilangan konstanta.  

β1 β2 β3 = Koefisien regresi/koefisien pengaruh dari X1, X2 dan X3.  

X1 = Variabel independen (Pengalaman Audit) 

X2 = Variabel independen (Beban Kerja)  

X3 = Variabel independen (Tekanan Waktu) 

 

3.5.1.9 Uji Korelasi  

Analisis korelasi Korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya 

hubungan antara masing-masing variabel. Dinyatakan dalam bentuk hubungan 

positif dan negative, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam 

besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 

positif atau negative antara masing-masing variabel, maka penulis menggunakan 

rumusan korelasi pearson product moment, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

rxy = Koefisien korelasi pearson.  

xί = Variabel independen .  

yί = Variabel dependen .  

n = Banyak Sampel .  

𝑟𝑥𝑦 =
n∑X1Y1 − (∑X1)(∑Y1)

√{𝑛∑X12 − (∑𝑋1)²}{𝑛∑𝑌12 − (∑𝑌1)2}
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Pada dasarnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau 

secara sistematis dapat ditulis -1< r < +1.  

a. Bila r = 0 atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel 

sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehungga tidak 

mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

b. Bila 0 < r < 1, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif 

atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai 

variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau 

penurunan nilai-nilai variabel dependen.  

c. Bila -1 < r < 0, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan 

negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai 

variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai 

variabel dependen atau sebaliknya.  

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan 

analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017:184) sebagai berikut: 
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Tabel 3.12 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Besarnya Pengaruh Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

 

 

3.5.2 Pengujian Hipotesis  

3.5.2.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

 

 Untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, maka digunakan statistik uji t. pengelolaan 

data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software IBM SPSS 

Statisticsts agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat. 

 Selanjutnya untuk mencari nilai thitung maka pengujian tingkat signifikan 

adalah dengan menggunakan rumus: 

   

 

 

Keterangan : 

t = Tingkat signifikan thitung yang selanjutnya dibandingkan dengan ttabel. 

r = Koefisien korelasi. 

r2= koefisien determinasi 

n = Banyaknya responden. 

(Sumber: Sugiyono (2014:250)) 

𝑡 =
r √n − 2

1 − r²
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 Pengujian hipotesis secara parsial (Uji statistik t) yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk Variabel Pengalaman Audit (X1) 

- t hitung < t table atau t hitung > -t table : maka Ho di terima artinya 

tidak terdapat pengaruh antara Pengalaman audit terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

- t hitung > t table atau t hitung < -t table : maka Ho ditolak artinya 

pengaruh antara Pengalaman audit terhadap Kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. 

2. Untuk Beban Kerja (X2) 

- t hitung < t tabel atau t hitung > -t table  : maka Ho diterima artinya 

Tidak terdapat pengaruh antara Beban kerja terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

- t hitung > t tabel atau t hitung < -t table : maka Ho ditolak artinya 

Terdapat pengaruh antara Beban kerja terhadap Kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. 

3. Untuk Variabel Tekanan Waktu (X3) 

- t hitung < t tabel atau t hitung > -t table  : maka Ho diterima artinya 

Tidak terdapat pengaruh antara Tekanan waktu terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

- t hitung > t tabel atau t hitung < -t table : maka Ho ditolak artinya 

Terdapat pengaruh antara Tekanan waktu terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 
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 Bila Ho diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel 

independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen 

dinilai. Sedangkan penolakan Ho menunjukkan terdapat pengaruh dari 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.  

 

Gambar 3.2 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji t 

 

Maka rancangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Ho1 : 𝛽1  =  0 :  Tidak terdapat Pengaruh Pengalaman audit terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

Ha1 : 𝛽1  ≠  0 :  Terdapat Pengaruh Pengalaman audit terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

Ho2 : 𝛽2  =  0 :  Tidak terdapat Pengaruh Beban kerja terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

Ha2 : 𝛽2  ≠  0 :  Terdapat Pengaruh Beban kerja terhadap Kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. 

Ho3 : 𝛽3  =  0 :  Tidak terdapat Pengaruh Tekanan waktu terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 
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Ha3 : 𝛽3  ≠  0 :  Terdapat Pengaruh Tekanan waktu terhadap Kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. 

 

3.5.2.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji f (uji simultan) adalah untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Uji statistic yang digunakan pada pengujian simultan adalah 

Uji f atau yang biasa disebut dengan Analysis of varian (ANOVA). 

Menurut Sugiyono (2017:192) uji pengaruh simultan (f test) menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

R = Koefisien korelasi ganda 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah anggota sampel 

dk = (n-k-1) derajat kebebasan 

 

Uji F menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh 

dan hubungan variabel dalam penelitian. Berikut dasar analisis yang digunakan 

pada uji F: 

1. Fhitung  <  Ftabel: maka Ho di tolak artinya tidak terdapat pengaruh 

Pengalaman audit, Beban kerja dan Tekanan waktu terhadap Kemampuan 

auditor mendeteksi kecurangan. 

𝐹ℎ =
R2/k

(1 − R²)/(n − k − 1)
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2. Fhitung  >  Ftabel: maka Ho diterima artinya terdapat pengaruh Pengalaman 

audit, Beban kerja dan Tekanan waktu terhadap Kemampuan auditor 

mendeteksi kecurangan. 

 Tingkat interval keyakinan yang diambil adalah 95% dengan tingkat 

signifikan kesalahan atau error sebesar alpha 5% (0,05). Penetapan tingkat 

signifikan antara variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang 

umum digunakan dalam penelitian sosial. 

 

 

Gambar 3.3 

Daerah Penolakan Hipotesis Uji F 

 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji statistik F) yaitu sebagai berikut: 

1. Ho : 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = 0 : Tidak terdapat Pengaruh Pengalaman audit, Beban 

kerja dan Tekanan waktu terhadap Kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan. 

2. Ha : 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 ≠  0 : Terdapat Pengaruh Pengalaman audit, Beban kerja 

dan Tekanan waktu terhadap Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 
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3.5.3 Analisis Koefisien Determinasi 

 Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi. 

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran 

untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. 

Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen (Y) 

yang dijelaskan oleh hanya satu variabel independen (lebih dari satu variabel 

bebas: Xi; i = 1, 2, 3, 4, dst.) secara bersama-sama.  

Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat 

hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang 

menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Selanjutnya untuk 

melakukan pengujian koefisien determinasi (adjusted R2) digunakan untuk 

mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti 

terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.  

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R 2 ≤ 1). 

Hal ini berarti bila R 2 = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R2 semakin besar 

mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dan bila adjusted R2 semakin kecil bahkan mendekati 

nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Menurut Gujarati (2012:172) Untuk melihat besar 

pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:  
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𝐾𝑑 = 𝑍𝑒𝑟𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 x 𝛽 x 100% 

 

Keterangan:  

Kd   = Koefisien determinasi  

Zero Order = Koefisien korelasi  

β = Koefisien βeta  

Adapun rumus koefisien determinasi secara simultan menurut Sudjana 

(2005:369) adalah sebagai berikut :  

𝐾𝑑 = 𝑟2x 100% 

Keterangan:  

Kd = Koefisien determinasi atau seberapa jauh perubahan variabel terikat  

(kepuasan pengguna sistem ERP).  

R  = Korelasi product moment.  

Kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut:  

a. Jika Kd mendekati nol  

b. (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

lemah, dan  

c. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen kuat.  

 

3.6 Penarikan Kesimpulan 

Dari hipotesis-hipotesis yang didapat tadi, maka ditarik kesimpulan apakah 

variabel-variabel independen secara simultan terdapat pengaruh yang positif 

signinifikan atau  tidak terdapat terhadap variabel dependen, dan pengaruh 
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variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam hal ini 

ditunjukan dengan penolakan (Ho) atau penerimaan hipotesis (Ha). 

 

3.7 Rancangan Kuesioner 

Menurut Sugiono (2017:199) kuesioner sebagai berikut: 

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya”. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos dan 

atau bisa juga melalui internet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan 

pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden dapat memilih 

salah satu jawaban alternative dari pertanyaan yang telah tersedia. 

Berdasarkan jumlah penelitian, kuesioner akan dibagikan kepada 60 

auditor pada 10 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Kuesioner ini terdiri 

dari 52 pernyataan, yaitu 16 (enam belas) pernyataan untuk Pengalaman Audit 

(X1), 9 (Sembilan) pernyataan untuk Beban Kerja (X2), 13 (tiga belas) pernyataan 

untuk Tekanan Waktu (X3) dan 14 (empat belas) untuk pernyataan Kemampuan 

Auditor Mendeteksi Kecurangan. 


