
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

Sampel yang diambil adalah auditor yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan 

Provinsi Lampung. 

 

3.2 Data Penelitian  

3.2.1 Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yaitu jawaban 

responden atas pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner penelitian. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden sesungguhnya, terlebih dahulu 

dilakukan pilot test kuesioner terhadap beberapa mahasiswa program S1 yang 

dipilih secara random untuk mengetahui apakah kuesioner mudah dipahami atau 

tidak. Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu secara langsung 

memberikan kuesioner pada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria tertentu antara lain merupakan auditor yang 

telah bekerja minimal 1 tahun. 
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3.3 Operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel Dependen 

Varibel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini kualitas auditor 

adalah variabel dependen.  

 

Kualitas Auditor 

 

De Angelo (1981) menyatakan bahwa kualitas auditor dapat dilihat dari tingkat 

kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan yang seharusnya 

dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pengauditan. Kualitas kerja auditor adalah 

jumlah respon yang benar dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dibandingkan 

dengan standar hasil atau kriteria yang telah ditetapkan (Tan dan Alisson, 1999). 

 

Kualitas hasil kerja (quality of works) dapat juga diartikan sebagai kinerja auditor 

(auditor’s performance) (Diani dan Ria, 2004 dalam Riani, 2013). Kinerja yang 

baik dapat dikategorikan memiliki kualitas kerja yang baik.  Menurut Tan dan 

Alison (1999) kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah 

pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Kualitas audit terkait dengan adanya jaminan auditor bahwa laporan keuangan 

tidak menyajikan kesalahan yang material atau memuat kecurangan (Wooten, 

2003).  

 

Mock dan Samet (1982) menyimpulkan 5 karakteristik kualitas audit yaitu 

perencanaan, administrasi, prosedur, evaluasi dan perlakuan. Kualitas hasil kerja 

auditor dipengaruhi oleh elemen-elemen yang ada pada standar audit dan etika 

profesionalnya, agar dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas dalam 
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melaksanakan audit. Menurut Gibson (1987) dalam Heru (2008) dalam Riani 

(2013), ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang antara lain: 

(a) faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman tingkat sosial dan demografi seseorang. (b) Faktor psikologis: 

persepsi, peran sikap, kepribadian motivasi dan kepuasan kerja. (c) Faktor 

organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, dan sistem 

penghargaan.  

 

Dari gambaran tersebut paling tidak dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor  

menyangkut kepatuhan auditor dalam memenuhi hal yang bersifat prosedural 

untuk memastikan keyakinan terhadap keterandalan laporan keuangan.Variabel 

ini diukur menggunakan 7 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Riani, 

2013.  

 

b. Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel dependen (terikat). Sehingga variabel independen dapat 

dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini locus of 

control dan tekanan kerja yang menjadi variabel independen.  

 

Locus of Control (LOC) 

Wiriani (2011) mengartikan locus of control sebagai keyakinan masing-masing 

individu karyawan tentang kemampuannya untuk bisa mempengaruhi semua 

kejadian yang berkaitan dengan dirinya dan pekerjaannya. Locus of control adalah 

derajat sejauh mana seseorang meyakini bahwa mereka dapat menguasai nasib 
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mereka sendiri (Robbins, 1996). Menurut Rotter (1996) locus of control adalah 

cara pandang seseorang  terhadap  suatu peristiwa  apakah  seseorang  itu  dapat  

atau  tidak  dapat mengendalikan peristiwa yang  terjadi kepadanya.  

 

Locus of control dibedakan menjadi dua, yaitu locus of control internal dan 

eksternal. Perbedaan kedua jenis locus of control: (1) individu dengan locus of 

control internal:  cenderung menganggap bahwa keterampilan (skill), kemampuan 

(ability), dan usaha (effort) lebih menentukan apa yang mereka peroleh dalam  

mereka. Mereka yang merasa bertanggung jawab atas kejadian-kejadian  

tertentu. (2) Individu dengan locus of control eksternal: cenderung menganggap 

bahwa hidup mereka terutama ditentukan oleh kekuatan dari luar diri mereka, 

seperti nasib, takdir, keberuntungan, dan orang lain yang berkuasa. Mereka sering 

menyalahkan (atau bersyukur) atas keberuntungan, petaka, nasib, keadaan dirinya, 

atau kekuatan-kekuatan lain diluar kekuasaannya (Arianti, 2012). 

 

Menurut Wahyudin (2011), seorang auditor yang memiliki locus of control 

internal akan berusaha lebih keras ketika ia meyakini bahwa usahanya akan 

mendatangkan hasil sehingga tingkat kinerjanya juga tinggi. Sehingga dapat 

dipahami juga bahwa locus of control eksternal sebagai kebalikan dari locus of 

control internal menunjukkan kinerja yang rendah bila dibandingkan dengan 

individu dengan locus of control internal. 

 

Kuesioner terdiri dari 16 pernyataan untuk locus of control. Work Locus of 

Control Scale (WLCS) yang dikembangkan oleh Spector, 1988 dalam Arianti 

(2012) digunakan untuk mengukur locus of control.  Butir pernyataan    
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1-8 mengindikasikan locus of control internal sedangkan butir pernyataan 9-16 

mengindikasikan locus of control eksternal. 

 

Tekanan Kerja 

Menurut Montgomery et al. (1996) tekanan kerja dapat didefinisikan sebagai 

kesadaran atau perasaan disfungsi pribadi sebagai akibat kondisi atau kejadian 

yang dirasakan di tempat kerja, dan juga reaksi psikologis dan fisiologis karyawan 

yang disebabkan oleh situasi yang dirasa tidak nyaman ini, tidak diinginkan, atau 

ancaman langsung di lingkungan tempat kerja karyawan.  Tekanan kerja 

mengundang berbagai macam reaksi dari individu-individu dan berbeda dari 

tekanan-tekanan yang umum terjadi yang juga dikaitkan dengan organisasi dan 

pekerjaan (Montgomery, dkk, 1996).  

 

Menurut Rashotte (2007) tekanan pengaruh sosial adalah perubahan yang 

digambarkan sebagai suatu pemikiran, perasaan, sikap, atau perilaku yang 

diakibatkan oleh interaksi dengan individu atau kelompok yang lain. Tekanan 

ketaatan (obedience pressure) dan tekanan kesesuaian (conformity pressure) 

adalah dua tipe tekanan pengaruh sosial (social influence pressure) yang diteliti 

mempengaruhi kinerja auditor dalam tujuan mencapai kualitas yang diharapkan 

(Nadirsyah dan Razaq, 2013).  

 

Skala tekanan kerja mempunyai empat dimensi yaitu: ambiguitas, konflik, beban 

kerja dan sumber daya yang tidak memadai (Price, 2001 dalam Aji, 2010). 

Variabel ini diukur menggunakan 16 item pernyataan yang diadopsi dari 

penelitian Aji, 2010.  
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3.4 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan software aplikasi statistik 

Statistical Package for Social Science (SPSS).  

 

3.4.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu 

menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan 

menggunakan metode Product Moment Pearson Correlation. Data dinyatakan 

valid jika nila r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-Total 

Correlation > dari r-tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Pengujian ini dilakukan 

satu arah karena melihat hipotesis yang ada menunjukan adanya pengaruh positif 

dan negatif, sehingga r-tabel yang digunakan adalah r tabel untuk pengujian satu 

arah. 

 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Butir kuesioner 

dikatakan reliabel (layak) jika cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak 

reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60 (Sunyoto, 2011: 70). 

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda. 

Analisis regresi hanya dapat dilakukan apabila suatu model yang akan diuji telah 

bebas dari asumsi klasik, yaitu memiliki residual yang terdistribusi normal, serta 

heteroskedeastisitas, dan multikolinearitas.  
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3.4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Untuk menguji apakah data normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji statistik 

one-sample Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan one-sample 

Kolmogorov-Smirnov adalah dengan melihat probabilitas signifikan terhadap 

variabel, dengan koefisien Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2011).  

 

3.4.3.2 Uji Heteroskedestisitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedestisitas adalah menggunakan uji 

Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual dengan variabel bebas yang 

digunakan. Jika memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.4.3.3 Uji Multikolineritas 

Untuk menguji ada tidaknya multikolineritas dalam suatu model regresi salah 

satunya adalah dengan melihat nila tolerance dan lawannya, dan Variance 

Inflation Factor (VIP). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/iTolerance) dan menunjukan ada kolinearitas yang tinggi. Bila 

nilai  tolerance ≤  0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) ≥  10  maka ada 

multikolineritas antar variabel dalam model regresi.  
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3.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis untuk penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan 

menggunakan Software SPSS Statistics. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  Model regresi yang digunakan 

adalah Model Regresi Linear Berganda, yang dirumuskan: 

 Y = a+b1 X1a + b2 X1b + b3 X2 +e 

Keterangan: 

Y  = Kualitas auditor 

a = nilai Y pada perpotongan antara garis linear dengan sumbu vertikal Y 

b1 = nilai yang berhubungan dengan variabel X1a 

X1a = locus of control internal 

b2 = nilai yang berhubungan dengan variabel X1b 

X1b = locus of control eksternal 

b3 = nilai yang berhubungan dengan variabel X2 

X2 = Tekanan kerja 

e  = error of estimation  

 

Untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang dihasilkan baik atau untuk 

mengestimasi nilai variabel dependen berpengaruh atau tidak, maka dilakukan Uji 

Koefisien Determinasi (R
2
) dan Uji Kelayalan Model (Uji ANOVA). 

 

3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Korelasi kuat antara variabel dependen 

dan independen jika nilai korelasi > 0,5. Nilai Koefisien Determinaasi adalah 
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antara nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

 

3.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji ANOVA) 

Uji ANOVA digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan 

sudah tepat. Taraf signifikansi uji ANOVA yaitu lebih dari 0,05. Ketentuan yang 

digunakan dalam uji ANOVA adalah sebagai berikut:  

1. Jika probabilitas signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 0,05). 

Maka model regresi dalam penelitian ini tidak layak untuk digunakan dalam 

penelitian. 

2. Jika probabilitas signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 0,05). 

Maka model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 


