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BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian adalah variable  yang diteliti,  yaitu  pengalaman auditor

(X1), etika auditor (X2), gender (X3), dan kualitas audit (Y). 
3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis  adalah  explanatory research.

Menurut De Vaus (2013:29) metode explanatory research adalah penelitian yang

dipusatkan dalam menjawab pertanyaan riset “mengapa” termasuk menerangkan

penyebabnya,  dimana  fenomena  Y  dipengaruhi  oleh  faktor  X.  Penelitian

explanatory mengacu pada teori atau hipotesis yang akan diuji sebagai penyebab

terjadinya suatu fenomena.

3.3 Operasionalisasi Variabel
1. Pengalaman Auditor

“Pengalaman  merupakan  suatu  proses  pembelajaran  dan
penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan
formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses
yang membawa seorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi”
(Saripudin, Herawaty, dan Rahayu 2012). 

Pengalaman auditor dalam melakukan audit dapat dilihat dari segi

lainnya,  yaitu  pada  saat  bekerja  sebagai  auditor  dan  banyaknya  tugas

pemeriksaan  yang  telah  dilakukan.  Pertanyaan  terdiri  dari  8  item yang

terdiri dari beberapa indikator. Setiap item diberi skor 1 sampai 5. 
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Dengan menggunakan skala linkert sebagai skala pengukuran skor

1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor 2 menunjukkan Tidak

Setuju (TS). Skor 3 menunjukkan Netral (N). Skor 4 menunjukkan Setuju

(S). Skor 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS). Indikator yang digunakan

untuk pengukur pengalaman auditor dalam penelitian ini adalah: 

1. Lamanya bekerja sebagai auditor 

2. Banyaknya tugas pemeriksaan 

2. Etika Auditor

Etika  dalam auditing  adalah  suatu  proses  yang  sistematis  untuk

memperoleh  serta  mengevaluasi  bukti  secara  objektif  mengenai  asersi

asersi  kegiatan  ekonomi,  dengan  tujuan  menetapkan  derajat  kesesuaian

antara  asersi-asersi  tersebut,  serta  penyampaian  hasilnya  kepada  pihak-

pihak yang berkepentingan.

Kode etik akuntan, seperti kode professional yang lain, ditetapkan

dengan aturan yang sangat umum dimana anggotanya diharapkan untuk

mematuhi. Auditor memiliki kewajiban terhadap organisasi yang mereka

abdi,  profesi,  masyarakat,  dan  pihak-pihak  yang  menjaga  perilaku  etis

dengan standard tinggi (Husein, 2003).

Prinsip  dasar  etika  profesi  Auditor  menurut   Institut  Akuntan

Publik Indonesia (2011) adalah:

“1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Umum (Publik) 
3. Integritas 
4. Objektivitas 
5. Kompetensi dan kehati-hatian Profesional 
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6. Kerahasiaan
7. Perilaku Profesional
8. Standar Teknis”

3. Gender
Pengertian gender menurut Fakih (2006) adalah sifat yang melekat

pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial

maupun kultural. 
Auditor  pria  memiliki  karakteristik  kepribadian  yang  tidak

memihak, kurang dapat bekerjasama, tidak praktis, lebih percaya diri, dan

cenderung  tidak  teliti,  serta  sembarangan  dalam  melaksanakan  tugas,

sedangkan  auditor  wanita  memiliki  karakter  lebih  realistis,  teguh

pendirian, dapat dipercaya, penuh perhatian dan teliti, kurang percaya diri

dan cenderung mematuhi peraturan.
Indayani, Sujana, dan Sulindawati (2015) menyatakan bahwa laki-

laki  dalam  pengolahan  informasi  biasanya  tidak  menggunakan  seluruh

informasi  yang  tersedia, sehingga  keputusan  yang  diambil  kurang

komprehensif  dan  kualitas  hasil  kerjanya  kurang  baik.  Sedangkan,

perempuan  dalam  mengolah  informasi  cenderung  lebih  teliti  dengan

menggunakan  informasi  yang  lebih  lengkap  dan  mengevaluasi  kembali

informasi tersebut dan tidak gampang.
Gender  adalah berbagai  katakteristik  feminitas  dan maskulinitas,

yang mengarah dalam penilaian audit dan keputusan. Gender berbeda dari

seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Ini

disebabkan  yang  dianggap  maskulin  dalam  suatu  kebudayaan  bisa

dianggap feminim dalam budaya lain.
Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminim itu tergantung dari

konteks sosial budaya bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin.



65

Jenis kelamin merupakan dimensi dari gender, yang terdiri dari pria dan

wanita yang memiliki sisi maskulin untuk pria dan feminim untuk wanita.

4. Kualitas Audit

De Angelo (1981) mendefinisikan  bahwa “kualitas audit  sebagai

probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya”.

Salah satu sarana penting dalam mendukung kualitas  audit  yang

bermutu tinggi  adalah  program  pengendalian  mutu.  Bagi  sebuah KAP,

program pengendalian mutu terdiri  atas metode-metode yang digunakan

untuk  memastikan  bahwa  KAP  telah  memenuhi  tanggung  jawab

profesionalnya  kepada  klien  dan  pihak-pihak  lain.  Metode-metode  ini

meliputi  struktur  organisasi  KAP, serta  prosedur-prosedur  pengawasan

yang telah ditetapkan. 
Menurut Arens et., al (2017:105) :
 “Audit quality means how tell an audit detects and report material

misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection
of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor
integrity, particularly independence”.

Kualitas  audit  berarti  bagaimana  memberitahu  audit  mendeteksi

dan  melaporkan  salah  saji  material  dalam  laporan  keuangan.  Aspek

pendeteksiannya  adalah  cerminan  kompetensi  auditor, sedangkan

pelaporan  merupakan  cerminan  integritas  etika  atau  auditor,  khususnya

independensi.
Menurut  IAPI,  terdapat  6  (enam)  elemen  pengendalian  kualitas

yaitu: 
1. Tanggung jawab pimpinan KAP atas mutu.
2. Ketentuan etika profesi yang berlaku.
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3. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan

tertentu.
4. Sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan perikatan.
6. Pemantauan.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
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3.4 Jenis Data
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Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  sumber  data  primer  yang

merupakan  data  yang  langsung  diperoleh  dari  responden,  berupa  tanggapan

mereka terhadap sejumlah item instrumen penelitian.  Adapun responden dalam

penelitian ini adalah para Partner, Manajer, Supervisor, dan Senior Auditor yang

bekerja di Kantor Akuntan Publik di Provinsi Jawa Barat.

3.5       Teknik Pengumpulan Data

Dalam  penelitian  ini  metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan

menggunakan dua cara yaitu:

1. Penelitian lapangan (Field Research)

Dengan melakukan penelitian lapangan ini diharapkan dapat diperoleh data

primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.  Dalam penelitian ini

data primer diperoleh dari  para auditor pada Kantor Akuntan Publik yang

berdomisili  di  Jawa  barat,  responden  dari  kantor  akuntan  publik  adalah

partner dan manager. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara  yaitu  teknik  untuk  mendapatkan  informasi  dengan  cara

bertanya  langsung  kepada  responden.  Wawancara  langsung  dengan

responden ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai unit-

unit  yang  diobservasi  yaitu  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan

spesialisasi auditor,  time budget pressure dan skeptisme profesional serta

kualitas audit.

b. Kuesioner
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Kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan

cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada

responden  untuk  dijawab,  Sugiyono  (2013:225).  Kuesioner  yang  telah

disusun  dengan  daftar  pertanyaan  yang  terstruktur  diberikan  kepada

responden yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sumber data dalam

penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan operasionalisasi variabel untuk

masing-masing variabel penelitian yang sudah diuji tingkat validitas dan

reliabilitasnya,  sehingga  data  yang  dikumpulkan  dapat

dipertangungjawabkan.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi

tentang  konsep  teoritis  dari  berbagai  variabel  yang  diteliti,  dengan

mempelajari  buku-buku  teks,  majalah,  dan  jurnal-jurnal  yang  dapat

menunjang pembahasan terhadap masalah yang sedang diteliti serta analisis

penelitian  di  lapangan.  Penelitian  kepustakaan ini  akan menghasilkan  data

sekunder untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara

dan kuesioner.

3.6 Instrumen Penelitian

 Sugiyono  (2013:157)  menyatakan “instrumen penelitian digunakan untuk

mengukur nilai variabel yang diteliti”.

Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian

akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang

akan  dilakukan  penulis,  penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian  survey, oleh
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karena  itu  penggunaan kuesioner  atau  daftar  pertanyaan  merupakan  hal  pokok

dalam pengumpulan data. Kuesioner disusun berdasarkan pada indikator-indikator

variabel yang ditetapkan. Penyusunan kuesioner dilakukan dengan menggunakan

bahasa  yang  jelas,  mudah  dipahami  sehingga  pihak  responden  dengan  mudah

dalam menjawab pertanyaan yang telah disusun dalam kuesioner. 

Pengiriman kuesioner dilakukan dengan beberapa cara yaitu: melalui pos

(mail survey), e-mail, kurir, dan mendatangi langsung responden. Agar kuesioner

yang dikirimkan mendapatkan respon yang baik dari responden, maka kuesioner

yang dikirimkan dilampiri dengan :

1. Surat  pengantar  dari  Ketua  Program  Magister  Akuntansi  Universitas

Widyatama.  Surat  pengantar  ini  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan

kepada para responden bahwa penelitian ini benar-benar untuk kepentingan

akademis.

2. Tandatangan,  cap  atau  stempel  Kantor  Akuntan  Publik  responden  yang

bersangkutan serta alamat email sebagai validitas kuesioner.

3. Amplop  dan  perangko  kiriman  balasan  (untuk  kuesioner  yang  dikirimkan

melalui pos) agar memudahkan bagi responden.

3.7 Alat Ukur Penelitian

     Untuk  mengubah  data-data  kualitatif  dari  kuesioner  menjadi  data

kuantitatif  penulis  menggunakan  skala  likert (Likert  Schale). Sugiyono

(2013:158), menyatakan skala likert  digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan  persepsi  seseorang atau  sekelompok  orang tentang fenomena  sosial.  skala
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likert  didesain  untuk  menelaah  seberapa  kuat  subjek  setuju  atau  tidak  setuju

dengan  pernyataan  pada  skala  yang  sudah  ditetapkan.  Jawaban  setiap  item

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai

negatif,  yang berupa kata-kata  sebagai  berikut:  Tidak pernah, Kadang-kadang,

Ragu/Netral, Sering, Selalu. Setiap jawaban responden berturut-turut diberi nilai

1,  2,  3,  4,  5, jika  item  pertanyaan  berindikasi  positif,  dan  sebaliknya  setiap

jawaban responden berturut-turut diberi nilai 5, 4, 3, 2, 1, jika item pertanyaan

berindikasi negatif. Adapun tingkatan penentuan score dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Tabel 3.2 

Tingkatan Skala (Score)

Skala (Score) Sebutan
1 Sangat Tidak Setuju
2 Tidak Setuju
3 Antara Setuju dan Tidak Setuju
4 Setuju
5 Sangat Setuju

Untuk pernyataan negatif skala (Score) nilai diterapkan secara terbalik

3.8  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
3.8 .1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri  atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Jadi

populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari,



74

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Pada penelitian ini yang merupakan populasi sasaran  (target population) adalah

seluruh  KAP  di  Propinsi  Jawa  Barat.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari

directory Kantor  Akuntan  Publik  dan Akuntan  Publik  2017 yang  disusun oleh

IAPI,  KAP yang terdaftar  di  wilayah  Propinsi Jawa Barat  adalah sebanyak 50

Kantor  Akuntan  Publik. Adapun  yang  menjadi  responden  dalam penelitian  ini

terdiri dari para  Senior Auditor, Supervisor,  Manajer,  dan  Partner pada KAP di

Jawa Barat. 
Berikut adalah daftar Kantor Akuntan Publik yang ada di Jawa Barat yang

dijadikan Populasi Penelitian.

Tabel 3.3

Daftar kantor Akuntan Publik di Kota Bandung berdasarkan IAPI.
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Sumber: Directory Kantor Akuntan Publik & Akutan Publik 2017 dan hasil observasi
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3.8 .2. Teknik Pengambilan Sampel

3.8.2.1 Sampel

Menurut Sugiyono (2013:118):

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  

populasi tersebut”. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada

populasi,  misalnya  karena  keterbatasan  dana,  tenaga  dan waktu,  maka peneliti

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari

dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.Untuk itu

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.

3.8.2.2  Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Ukuran Sampel

Menurut Sekaran (2013:123): 

“Sampel  adalah  sebagian  dari  populasi.  Sampel  terdiri  atas  sejumlah

anggota yang dipilih dari populasi”. 

Dengan demikian sampel adalah bagian terkecil yang diambil dari populasi dan

diharapkan dapat mewakili  seluruh elemen penting dari populasi.  Untuk tujuan

tersebut maka sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif.

Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  Akuntan  Publik

berdomisili  di  Jawa  Barat,  sedangkan  unit  observasi  adalah  Senior  Auditor,

Supervisor,  Manajer,  dan  Partner.  Maka dari  itu  yang  menjadi  sampel  dalam

penelitian  ini  adalah  Senior  Auditor, Supervisor, Manajer,  dan  Partner pada

Kantor Akuntan Publik yang berdomisili di Jawa Barat.
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Dalam  penelitian  ini  penarikan  sampel  dilakukan  dengan  teknik

probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang

yang sama bagi unsure (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Teknik penarikan sampel dari populasi menggunakan Sample Random Sampling,

yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata

yang  ada  dalam populasi  tersebut.  Teknik  penarikan  sampel  diupayakan  dapat

mewakili populasi yang sesuai dengan rancangan penelitian. Jumah sampel yang

diambil ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. (Umar 2005:78):

n =
    N

1+ Ne2

Keterangan :
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
e = Derajat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang  masih  dapat  ditolerir  atau  diinginkan  dalam penelitian ini (presisi 
sebesar : e= 10%

Presisi  adalah  tingkat  ketepatan  hasil  penelitian  berdasarkan  sampel  yang

menggambarkan karakteristik populasi. Presisi yang digunakan dalam penelitian

ilmu sosial adalah 5% - 10%, dalam penelitian ini presisi ditetapkan sebesar 10%.

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 303, maka dengan rumus Slovin

diatas ukuran sampel minimal sebagai berikut:

n =
         303

= 75
1+ 303 (0,10)2

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas maka jumlah sampel paling sedikit

sebanyak 75 responden. 
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3.9 Analisis Data dan Pengujian Data

3.9.1 Analisis Data

3.9.1.1  Analisis Regresi

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini membutuhkan alat analisis

yang  mempu  menjelaskan  pengaruh  dari  masing-masing  variabel  independen

terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan. 

            Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan

regresi  berganda  (multiple  regression).  Menurut  Ghozali  (2012:7),  regresi

berganda adalah metode statistik untuk menguji pengaruh  lebih dari satu variabel

dependen   terhadap   variabel  independen.  Pertimbangan  menggunakan  regresi

karena  kemampuannya  untuk  mempelajari  mengenai  ketergantungan  variabel

dependen dengan satu atu lebih variabel independen.

       Struktur analisis hipotesis digambarkan pada diagram sebagai berikut:

Gambar 3.2 

Diagram Analisis Variabel Penelitian
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Persamaan regresi dari hubungan di atas adalah sebagai berikut:

Y = α + β1.x1 + β2.x2 + β3.x3 + ε

Dimana:

Y = Kualitas audit;

α = Konstanta;

β1, β2, β3 = Koefisien regresi;

X1 = Pengalaman auditor;

X2 = Etika Auditor

X3 = Gender;

ε = Error term

       Sebelum dilakukan pengujian model persamaan regresi berganda di atas,

terlebih  dahulu akan dilakukan pengujian distribusi data  dan pengujian asumsi

klasik.  Pengujian-pengujian  tersebut  dilaksanakan  dengan  bantuan  komputer

dengan menggunakan program SPSS  (Statistical  Product and Service Solution)

versi 18. Menurut Ghozali (2012:15), SPSS yaitu software yang berfungsi untuk

menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik

maupun non-parametrik dengan basis windows. 

3.9.1.2. Interprestasi Data

Untuk  mengetahui  besarnya  hubungan  antar  variabel,  maka  hasil

penelitian harus diinterprestasikan sesuai dengan data teori dan nalar. Interprestasi
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besarnya  hubungan  antar  variabel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model

sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pedoman dalam Menginterprestasikan Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,000-0,199 Sangat rendah

0,200-0,399 Rendah

0,400-0,599 Cukup

0,600-0,799 Tinggi

0,800-1.000 Sangat Tinggi
Sumber: Sugiyono (2013:183)

3.9.1.3. Kriteria

Untuk  mempermudah  dalam  menginterprestasikan  data  hasil  kuesioner

maka perlu dilakukan kategorisasi terhadap rata-rata skor tanggapan responden.

Kategorisasi  rata-rata  skor  jawaban  responden  berguna  untuk  memberikan

gambaran  secara  menyeluruh  bagaimana  kondisi  masing-masing  variabel  yang

diteliti.

Cooper  & Schindler  (2006:467)  menyatakan  bahwa untuk  data  ordinal

atau  interval/ratio  yang  memiliki  distribusi  asimetris,  ukuran  pemusatan  dapat

dilakukan memalui distribusi rentang antar kuartil. Kuartil pertama sama dengan

persentil  ke 25, kuartil  kedua sama dengan persentil  ke 50, dan kuartil ke tiga

sama dengan persentil ke 75. Pada kursioner yang menggunakan skala 1 sampai 5,

dimana nilai minimum =1 dan nilai maksimum sama dengan 5, kuartil pertama

(Q1)=2, kuartil kedua (Q2) = 3, dan kuartil ketiga (Q3) = 4, maka rata-rata skor

jawaban responden dapat diklasifikasikan menurut garis kontinum berikut.
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Min Rendah Q1 Kurang Q2 Cukup Q3 Timggi Max

----------- -------------
-

------------- ------------

1 2 3 4 5

Pada penelitian ini pengklasifikasian rata-rata skor tanggapan responden

dilakukan menggunakan nilai kuartil dengan ketentuan sebagai berikut:

Skor minimum (1) - Kuartil I (2) : Rendah

Kuartil I (2) - Kuatil II (3) : Kurang

Kuartil II (3) - Kuartil III (4) : Cukup

Kuartil III (4) - Skor maksimum (5) : Tinggi

3.9.2 Pengujian Penelitian

3.9.2.1 Uji Validitas

            Uji validitas digunakan untuk menguji valid tidaknya suatu kuesioner

dalam mengukur suatu konstruk, dan apakah dimensi-dimensi yang diukur secara

sungguh-sungguh  mampu  menjadi  item-item  dalam  pengukuran  (Sekaran

2013:158).   Suatu  kuesioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  dalam  kuisioner

mampu mengungkapkan  sesuatu  yang  akan diukur  melalui  kuesioner  tersebut.

(Ghozali 2012:52).

       Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara

skor  masing-masing  pertanyaan  dengan  total  skor  konstruk  atau  variabel.

Pengujian  validitas  dilakukan  dengan analisis  item untuk mengetahui  validitas

item pertanyaan yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah tehnik
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korelasi  Product  Moment  Pearson dengan  tingkat  kesalahan  5%  atau  dengan

tingkat keyakinan 95%. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan

mengkorelasikan tiap skor item pertanyaan dalam determinan dengan total skor

masing-masing determinan sehingga menghasilkan koefisien korelasi person.

 Adapun rumus korelasi Product Moment adalah sebagai berikut :

r XY  =        


2222

))((

YYnXXn

YXXYn

Di mana :

rxy = koefisien validitas item yang dicari

X = skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item

Y = skor total item instrumen

X = jumlah skor dalam distribusi X

Y = jumlah skor dalam distribusi Y

X2 = jumlah kuadrat pada masing-masing skor X

Y2 = jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y

n = jumlah responden

Apabila rhitung  rtabel pada  = 0.05 berarti data tersebut signifikan (valid)

dan  layak  digunakan  dalam pengujian  hipotesis  penelitian.  Sebaliknya  apabila

rhitung   rtabel berarti  data tersebut tidak signifikan (tidak valid)  dan tidak dapat

diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian.
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3.9.2.2 Uji Reliabilitas    

             Menurut Ghozali (2012:47), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat  ukur dapat

dipercaya atau dapat diandalkan.

            Setelah dilakukan pengujian validitas, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan pengujian reliabilitas.       

Sugiyono (2013 : 130) menyatakan:

“Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun
internal.  Secara  eksternal  pengujian  dapat  dilakukan  dengan  test-retest
(stability), equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas
instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada
pada instrumen dengan teknik tertentu”.

Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang

terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Dalam

penelitian  ini  pengukuran  dilakukan  dengan  menggunakan  One  Shot atau

pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan

lain  atau  mengukur  korelasi  antar  jawaban  pertanyaan.  Untuk  menghitung

reliabilitas pada SPSS dengan uji statistik  Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk

atau  variabel  dikatakan reliabel  jika memberikan nilai  Cronbach Alpha > 0,70

(Nunnally,  1994).  Jika  Conbach  Alpha  <  0,70  hal  ini  mengindikasikan  ada

beberapa  responden  yang  menjawab  tidak  konsisten,  sehingga  untuk

meningkatkan  alpha  responden  tersebut  harus  dibuang.  Untuk  menentukan
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keeratan  hubungan  setelah  didapat  alpha  bisa  menggunakan  kriteria  Gulford

(1956), sebagai berikut:

a. Kurang dari 0,20 : Hubungan sangat kecil dan bisa diabaikan

b. 0,20 < 0,40 : Hubungan kecil (tidak erat)

c. 0,40 < 0,70 : Hubungan cukup erat

d. 0,70 < 0,90 : Hubungan erat (reliabel)

e. 0,90 < 1,00 : Hubungan sangat erat (sangat reliabel)

f. 1,00 : Hubungan sempurna

3.9.2.3 Uji Hipotesis

          Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting didalam penelitian.

Metode analisi data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji statistik

dengan  metode  dependen.  Metode  dependen  digunakan  untuk  menguji  ada

tidaknya  hubungan  antara  variabel  dependen  dan  variabel  independen.  Teknik

analisis ini dipilih dengan pertimbangan arah pembahasan kepada hasil hipotesis

mengenai  uji  pengaruh,  baik  secara  simultan  maupun  parsial.  Metode statistik

yang  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  lebih  dari  satu  variabel  independen

terhadap satu variabel dependen dengan menggunakan regresi berganda (multiple

regression), dengan uji statistik yang disebut dengan Canonical Correlation.

3.9.2.4 Uji Distribusi Data dan Asumsi Klasik

       Untuk menguji distribusi data, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji

multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas.  
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1. Uji Multikolonieritas

Uji  multikolonieritas bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi

ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen)  (Ghozali  2012:

105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel

independen.  Jika  antar  variabel  independen  ada  korelasi  yang  cukup  tinggi

(umumnya  90%),  maka  hal  ini  merupakan  indikasi  adanya  multikolonoeritas

(Ghozali  2012:  105).  Untuk menditeksi  ada  atau  tidaknya  multikolonieritas di

dalam model regresi, maka menggunakan nilai  Variance Inflation Factor (VIF),

yaitu  jika  VIF  ≥  10  dan  nilai  tolerance  ≤  0,1  (Ghozali,  Imam.  2012:  106).

Sebaliknya jika VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas.

2. Uji Autikorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear

ada  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan

pengganggu  pada  periode  t-1  (sebelumnya)  (Ghozali  2012:  110).  Untuk

menditeksi  ada atau tidakna autokorelasi  digunakan uji  Durbin – Watson (DW

test). Apabila DW test lebih besar dari batas atas (du) 1,76 dan kurang dari 4 –

1.76 (4 –du), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 

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  homokedastisitas  dan  jika  berbeda disebut  heteroskedastisitas  (Ghozali
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2012:139).   Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  homokedastisitas  atau  tidak

terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2012 :160).  Uji

statistik untuk menguji normalitas residual adalah dengan menggunakan normal

probability  plots,  yaitu  dengan  cara  membandingkan  distribusi  kumulatif  dari

distribusi normal.  Pengujian normalitas residual dilakukan dengan menggunkan

analisis grafit melalui SPSS.

3.9.2.5 Pengujian Secara Parsial

Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis statistik :

Jika hasil pengujian secara bersama-sama menolak Ho, berarti ß1 > 0. Agar

dapat diketahui  ß1 yang secara benar mempengaruhi variabel endogenus

maka perlu dilakukan pengujian secara parsial  dengan hipotesis sebagai

berikut :

Ho : ß1 = 0, artinya variabel Xi tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

Ha : ß1 > 0, artinya variabel Xi berpengaruh signifikan terhadap Y

2. Melakukan pengujian statistik :

Alat uji statistik yang digunakan untuk pengujian secara parsial yaitu Uji-t.

Besarnya thitung, dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

86



  

87

Dimana:

βi = parameter/koefisien ke-i

Se βi = Standard error parameter/koefisien ke-i

i = 1,2,3

3. Menentukan Kriteria Pengujian :

Jika thitung ≤ ttabel   : Ho tidak ditolak H1 ditolak.

Jika thitung > ttabel   : H1 tidak ditolak H0 ditolak.

ttabel  ta : k (n-k-i)     diperoleh dari tabel distribusi t-Student pada taraf kesalahan

α untuk satu pihak dan derajat bebas  V = n – k – 1

3.9.2.6 Pengujian Secara Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menguji apakah semua variabel

independen  yang  dimasukan  kedalam  model  mempunyai  pengaruh  secara

bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali. 2012). 

Langkah-langkah pengujian hipotesis secara simultan sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik :

Ho : ß1 = ß2 = ß3 = 0

Artinya tidak terdapat pengaruh baik X1,  X2 dan X3 secara simultan terhadapY
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Ha : ada satu ßi  0, dimana a = 1,2

Artinya terdapat pengaruh atau minimal terdapat satu koefisien regresi yang

berpengaruh secara simultan terhadap Y.

b. Melakukan Pengujian Statistik :

Alat uji statistik yang digunakan untuk pengujian secara bersama-sama yaitu

Uji – F. Besarnya nilai F dihitung dengan rumus yaitu :

Dimana:

R2 = Koefisien Determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

c. Menentukan Kriteria Pengujian :

Jika Fhitung ≤ Ftabel  : Ho tidak ditolak Ha ditolak.

Jika Fhitung > Ftabel  : Ha tidak ditolak H0 ditolak.

Ftabel  (Fa : k (n-k-i)) diperoleh dari tabel distribusi F-Snedecor pada tara kesalahan

α dan derajat bebas  V1 = k ; V2 = n-k-1

3.9.2.7 Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2012:97):

88



89

“Koefisien  determinasi  (R2) pada  intinya  adalah  mengukur  seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2   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.”

Koefisien  determinasi  menunjukan  persentase  variasi  nilai  variabel

independen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai

tersebut juga dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh model yang

terbentuk  dapat  menerangkan  kondisi  yang  sebenarnya.  Koefisien  determinasi

(R2)  diartikan  sebagai  ukuran  ketepatan  atau  kecocokan  garis  regresi  yang

diperoleh dari hasil perkiraan terhadap data hasil penelitian.

Kelemahan utama penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap

jumlah  variabel  independen yang dimasukan kedalam model,  sehingga banyak

peneliti  menganjurkan  untuk  menggunakan  nilai  adjusted R2  pada  saat

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.


