
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian penelitian. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik  

yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang terdaftar dalam 

buku Directory 2013 yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 

Populasi Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam buku Directory 2013 untuk 

wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten jumlahnya adalah 65 KAP. 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan 

dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi, jumlah sampel yang diambil 

berdasarkan kuisioner yang disebar sebanyak 40 eksemplar dan yang 

mengembalikan kuisioner dan dianggap memenuhi syarat berjumlah 30 

eksemplar.   

3.2. Desain Penelitian 

Kerangka penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel penelitian 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 
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3.3. Operasional Variabel. 

3.3.1. Skeptisisme Profesional Auditor dan Pertimbangan Tingkat 

Materialitas 

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, 

yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, 

melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang 

profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika 

profesi yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara 

konseptual seperti  dikemukakan  oleh   Lekatompessy (2003).  

Profesi merupakan jenis  pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan 

profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah 

suatu pekerjaan merupakan  suatu profesi atau tidak. Seorang akuntan  publik yang 

profesional harus memenuhi  tanggung jawabnya terhadap masyarakat,   klien  

termasuk  rekan  seprofesi  untuk berperilaku semestinya. 

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa  audit  profesional  meningkat  jika  

profesi menetapkan standar kerja dan perilaku yang dapat mengimplementasikan 

praktik bisnis yang efektif dan tetap mengupayakan profesionalisme yang tinggi.  

Konsep profesionalisme modern dalam melakukan suatu pekerjaan seperti 

dikemukakan oleh Lekatompessy (2003), berkaitan dengan dua aspek penting, yaitu 

aspek struktural dan aspek sikap. Aspek struktural karakteristiknya merupakan bagian 

dari pembentukan tempat pelatihan, pembentukan asosiasi profesional dan 

pembentukan kode etik.  

Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Hastuti 

dkk. (2003) menyatakan bahwa profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang 
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yang bekerja sebagai akuntan publik. Gambaran seseorang yang professional 

dalam profesi dicerminkan dalam lima dimensi profesionalisme, yaitu;  

Pertama, pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi dengan menggunakan 

pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki  serta keteguhan untuk tetap 

melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah 

ekspresi dari pencurahan diri yang  total terhadap   pekerjaan.   

 Kedua,   kewajiban   sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan 

profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun kalangan profesional 

lainnya karena adanya pekerjaan tersebut. 

 Ketiga, kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan bahwa seorang yang 

professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain 

(pemerintah, klien  dan mereka yang bukan anggota profesi). Setiap ada campur 

tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.  

Keempat, keyakinan terhadap   profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling 

berwenang menilai apakah suatu pekerjaan yang dilakukan profesional  atau   tidak   

adalah   rekan   sesame profesi, bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi  

dalam  bidang  ilmu  dan  pekerjaan tersebut.  

Kelima, hubungan dengan sesama profesi   adalah   dengan   menggunakan   ikatan 

profesi  sebagai  acuan,  termasuk  di   dalamnya organisasi formal dan kelompok 

kolega informal sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

Hastuti dkk. (2003) meneliti tentang hubungan profesionalisme dengan  

pertimbangan tingkat  materialitas  dalam  proses  pengauditan laporan keuangan 

dengan menggunakan lima dimensi mengenai profesionalisme yang sebelum- nya 

telah dikembangkan oleh Hall (1968).  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan tingkat pertimbangan materialitas. Semakin tinggi tingkat 

profesionalisme akuntan publik, semakin baik pula pertimbangan tingkat 

materialitasnya.   

 

Berdasarkan  uraian   tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Ha 1: Skepti s isme Profesionalisme Auditor berpengaruh  terhadap 

pertimbangan tingkat  materialitas. 

 

 

3.3.2. Kompetensi Auditor dan Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus 

dimiliki oleh karyawan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan 

bidang pekerjaannya. Kompetensi merupakan perpaduan antara kematangan 

pekerjaan (kemampuan), kematangan psikologi (kemauan), dan pengalaman kerja 

yang dapat mengarahkan perilaku diri sendiri. 

 

Adanya keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan akan dapat 

mengetahui kekeliruan serta penyimpangan yang merupakan salah satu bagian 

dari kompetensi seorang auditor. Unsur kedua dari kompetensi adalah kemauan, 

yang menunjuk pada kesediaan karyawan dalam menjalankan tugas yang 

diberikan. Adanya motivasi untuk berprestasi akan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja auditor. Auditor yang melaksanakan pemeriksaan harus 

memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan (BPK 

RI, 2007). 
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Jadi kompetensi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah profesi yang 

membutuhkan profesionalisme yang sangat tinggi seperti akuntan publik, karena 

kompetensi akan mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam 

pelaksanaan audit . 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis alternatif penelitian ini adalah: 

Ha 2 = Kompetensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

 

3.3.3.  Etika Profesi dan Pertimbangan Tingkat Materialitas 

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode 

etik, yang merupakan seperangkat prinsip–prinsip moral yang mengatur tentang 

perilaku profesional (Agoes 2004). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena 

fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan 

bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi 

yang membedakan suatu profesi  dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur 

tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003). 

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang 

dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam 

menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik.   

Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa 

pelayanan  kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib mentaati etika 

profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan 

masyarakat luas. 
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Agoes (2004) menunjukkan kode etik IAPI dan aturan etika Kompartemen Akuntan   

Publik, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan standar pengendalian mutu 

auditing prinsip etika yang dirumuskan IAPI dan dianggap menjadi  kode  etik  

perilaku  akuntan  Indonesia adalah (1) tanggung   jawab, (2) kepentingan masyarakat, 

(3) integritas, (4)  obyektifitas  dan independen, (5) kompetensi dan ketentuan profesi, 

(6) kerahasiaan,  dan  (7) perilaku  profesional. Semakin tinggi akuntan publik 

menaati kode etik maka semakin baik  pula pertimbangan tingkat materialitas. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Ha 3 = Etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Ha 4 = Skeptisisme profesional auditor, kompetensi auditor, dan etika 

profesi secara simultan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

 

3.4. Metode Penelitian 

3.4.1. Data dan Tehnik Pengumpulan data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan 

(Umar, 2009). Pada penelitian ini data primer didapat dari pengisian kuesioner 

oleh auditor yang bekerja di KAP wilayah Jawa Barat dan Banten.  

Masing-masing item pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 1 

sampai 5 dimana jawaban poin 1 menunjukkan skala terendah, dan jawaban poin 

5 menunjukkan skala tertinggi. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2002), teknik ini memberikan tanggung jawab kepada 

responden untuk membaca dan menyatakan pendapatnya terhadap pertanyaan atau 

pernyataan yang diajukan.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan adopsi. Kuesioner ini 

akan dicoba dilakukan Pilot Test kepada Mahasiswa PPA UNILA. Setelah 

dilakukan Pilot Test, maka kuesioner ini akan disesuaikan pada kalimatnya 

dengan tujuan agar lebih mudah dimengerti oleh responden. 

 

3.4.2.  Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor dari tingkatan partner, 

manajer, dan auditor yang bekerja di KAP yang menjadi anggota IAPI.  

Sampel yang diambil adalah anggota IAPI pada saat IAPI sedang mengadakan 

PPL  ( Pendidikan Profesi Berkelanjutan  ) .  

 

 

3.4.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.4.3. 1 Variabel Dependen 

 

Dalam penelitian ini, variabel dependen nya adalah pertimbangan tingkat 

materialitas. Materialitas itu sendiri adalah besarnya informasi akuntansi yang 

apabila terjadi penghilangan atau salah saji , dilihat dari keadaan yang 

melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan 

orang yang meletakan kepercayaan atas informasi tersebut.  
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Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan 

memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik 

pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. 

 

3.4.3.2 Variabel Independen 

 a.    Skeptisisme Profesional   

Skeptisisme Profesional artinya adalah kemahiran profesional yang cermat dan 

seksama. Variabel  Skeptisisme Profesional akan diukur dengan aspek-aspek  

Skeptisisme Profesional yaitu sikap skeptis dan keyakinan yang memadai. 

 

 b.    Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya dengan 

baik. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.  

 

c.    Etika Profesi 

Etika profesi  merupakan  karakteristik   suatu  profesi yang membedakan suatu 

profesi  dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para 

anggotanya (Murtanto dan Marini 2003).  

 

 

3.5. Alat Analisis 

3.5.1  Uji Regresi Linier Berganda 

Tahap-tahap dalam menganalisis data adalah melakukan pilot test untuk menguji 

kualitas data, setelah memperoleh data dari responden asli lalu membuat tabulasi 
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profil dan jawaban responden, uji asumsi klasik dan menguji hipotesis dengan 

analisis regresi berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3  + e 

Keterangan :  

Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas     

β1β2β3β4 : koefisien regresi    

β0 : intersep model 

X1 : Skeptisisme Profesional     

X2 : Kompetensi  

X3 : Etika Profesi 

e    : error  

 

 

3.5.2.  Uji Kualitas Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data. Oleh 

karena itu, tiap item pertanyaan dalam kuesioner tersebut harus memenuhi 

kualitas data yang valid dan reliabel.  

 

a. Uji Validitas 

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

Suatu  kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh koesioner tersebut (Ghozali, 

2007). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dengan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA). Uji ini digunakan untuk menguji apakah 

indikator-indikator yang digunakan dapat mengonfirmasikan sebuah konstruk atau 
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variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk 

maka akan memiliki nilai loading factor yang tinggi. 

 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu koesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. 

Pada penelitian kali ini, pengukuran reliabilitas menggunakan One Shot atau 

pengukuran sekali saja.  

Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengkur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS versi.16  

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha (α).  

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006). 

 

3.5.3.Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini tidak semua asumsi model regresi tersebut akan diuji. 

Asumsi yang tidak akan diuji adalah autokorelasi. Autokorelasi tidak diuji dengan 

alasan karena data yang akan dikumpulkan dan diolah merupakan data cross 

section bukan data time series yang merupakan penyebab terjadinya autokorelasi. 

Dengan demikian dalam penelitian ini asumsi model regresi yang akan diuji 

adalah pengujian normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah 

data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan 

penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas (Umar, Husein, 2009). 

 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain.  

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Umar, Husein, 

2009). Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola yang 

terbentuk dalam grafik scatter plot, bila membentuk pola tertentu maka telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

Terkadang pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik masih 

menimbulkan bias, karena pengamatan antara satu pengamat dengan pengamat 

lain bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu, penggunaan uji 

statistik diharapkan menghilangkan unsur bias tersebut, yaitu melalui uji glejser. 

Uji glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas dengan |e| yaitu 

mutlak residual. Kriteria pengambilan keputusan dengan uji glejser, yaitu: jika 
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nilai signifikansi > 0,05 maka tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas, dan 

sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05 maka mengalami gangguan 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti antara variabel independen yang satu dengan variabel 

independen yang lain dalam model regresi saling berkolerasi linear. Biasanya 

korelasinya mendekati sempurna atau sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau 

bahkan satu). Adanya multikolinearitas mengakibatkan pengaruh masing-masing 

variabel independen tidak dapat dideteksi atau sulit dibedakan (Singarimbun dan 

Sofian E, 1989). Pengujian atas kemungkinan terjadinya multikolinearitas dapat 

dilihat dengan menggunakan metode pengujian Tolerance Value atau Variance 

Inflation Factor (VIF). 

 Pedoman regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF 

di bawah “10” dan mempunyai angka Tolerance di bawah “1” (Ghozali, 2001 

dalam http://www.damandiri.or.id/file/prantiyaunmuhsolobab3.pdf ).  

 

3.5.4. Pengujian Hipotesis 

3.5.4.1. Uji T (Uji Parameter Individual) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Simpulan  uji T  ini 

dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (Sig.t) dari hasil pengujian 

dengan alpha (α) = 5%. Apabila tingkat signifikansi (Sig.t) < (α = 5%) maka Ha1, 

Ha2, Ha3 diterima artinya skeptisisme profesional,  kompetensi, dan etika profesi 

berpengaruh secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Apabila 

tingkat signifikansi (Sig.t) > (α = 5%) maka Ha1, Ha2, Ha3, ditolak artinya 
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skeptisisme profesional, kompetensi, dan etika profesi berpengaruh secara parsial 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

 

3.5.4.2.  Uji F 
 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Apabila tingkat signifikansi (Sig.t) < (α = 5%) maka Ha.4 

diterima artinya skeptisisme profesional,  kompetensi, dan etika profesi 

berpengaruh secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

Apabila tingkat signifikansi (Sig.t) > (α = 5%) maka Ha 4  ditolak artinya 

skeptisisme profesional, kompetensi, dan etika profesi berpengaruh secara parsial 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

 
 

 

 


