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BAB III 

METODO PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Auditor di KAP. Sedangkan 

penelitian ini dilakukan di beberapa kantor akuntan publik di Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek 

atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Umar, 

2001:77). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua auditor 

yang bekerja di kantor akuntan publik di Semarang. Populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 160 auditor dari 18 KAP (lampiran 1) yang terdaftar di website 

IAPI tahun 2011. 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Adapun teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah judgment sampling, yaitu pengambilan 

sampel dengan kriteria tertentu, adapun kriteria sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Auditor yang bekerja di KAP di Semarang 
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2. Auditor yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dan 

bersedia mengisi kuisioner.  

Jumlah sampel dalam penelitian ini 44 orang auditor berdasarkan 

auditor yang bersedia mengisi kuisioner (data terlampir). 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalh data 

primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2001: 

42). Data primer ini berupa data identitas responden dan tanggapan 

responden atas jawaban tentang budaya organisasi,komitmen 

organisasi,kepuasan kerja dan turnover intention yang dibagikan 

langsung oleh peneliti kepada responden. 

 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah teknik survei yaitu, pengumpulan data primer 

dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu. 

(Jogiyanto, 2007). 
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3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data dilakukan melalui pembagian 

kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dibagikan 

kepada para auditor yang menjadi sampel penelitian untuk diisi dan 

jawaban yang didapat digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel 

(Singarimbun, 1995).  

3.3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

 3.3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesiner tersebut (Ghozali ,2006). 

Pada uji validitas digunakan perhitungan korelasi 

product moment dan uji r-kritisnya (Arikunto, 1992:56) yaitu: 

 

 

 

dimana: 

 r = Angka korelasi 

      n  = Jumlah responden  

∑ X  = Jumlah skor butir  

∑ X
2
 = Jumlah skor butir kuadrat  

rXY = 

n. ∑XY - ∑X. ∑Y 

√{n. ∑X² - (∑X)²} – {n.∑Y² - (∑Y) ²} 
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∑ Y  = Jumlah skor total  

∑ Y
2
 = Jumlah kuadran skor total keseluruhan nilai butir  

   soal  

∑ XY  = Hasil perkalian antara skor butir soal dengan jumlah 

skor total 

Taraf signifikan : 5% = 0,05 

Kriteria pengujian validitas : 

a. Apabila r hitung > r tabel, maka terdapat korelasi antara 

variabel X dengan variabel Y dan dinyatakan valid. 

b. Apablia r hitung < r tabel maka tidak terdapat korelasi 

antara variabel X dengan variabel Y dan dinyatakan tidak 

valid. 

3.3.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 1998:170). 

Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach’s 

Alpha : 

                      k.r 

Rumus :  =  

   1 + ( k – 1 ) r 
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Keterangan : 

 = koefisien Cronbach’s Alpha. 

k = jumlah item. 

r = rata – rata korelasi antar item. 

1 = konstanta. 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach Alpha > 0,60. 

 

3.3.5 Uji Asumsi Klasik 

 3.3.5.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas perlu dilakukan untuk melihat apakah 

antara variabel  independent dalam model regresi  memiliki hubungan 

yang sempurna atau mendekati sempurna. Jika model regresi 

mengandung multikolinearitas dalam persamaan regresi dapat 

dilakukan dengan melihat nilai VIF (variance inflationfactor) .Jika 

nilai VIF ≥ dari 10, maka terjadi hubungan multikolinearitas  (Ghozali 

,2006). 

3.3.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain.  Jika variance dari residual satu pengamatan 
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ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji glejser 

yaitu dengan meregresikan variabel-variabel independent terhadap 

variabel dependen yaitu absolute residual. Pengujian ini dilihat di nilai 

t, bila nilai t signifikan diatas 5 % (0,05) berarti data yang digunakan 

tidak mengandung unsur heterokedastisitas (Ghozali ,2006). 

3.3.5.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Pengujian ini dilakukan dengan uji Kolmorov-

Smirnov dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai 

signifikansinya berada dibawah tingkat signifikan 0,05 maka dapat 

disimpulkan data tidak normal. 

 

3.3.6 Uji Hipotesis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis. 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda 

Rumus analisis jalur dalam penelitian ini menurut (Ghozali, 2006) 
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Gambar 3.1 

Hipotesis 1: 

 KO = β0  +  β1  BO + e  

 Hipotesis 2: 

TI = β0  +  β2  KO + e     (1) 

KK = β0  +  β3  KO + e    (2) 

TI= β0 +  β4  KO+  β5 KK + e    (3) 

  

Keterangan : 

KO  = Komitmen Organisasi 

BO   = Budaya Organisasi 

KK  = Kepuasan Kerja 

TI  = Turnover Intention 

Budaya 

Organisasi 

Komitmen 

Organisasi 

Kepuasan 

Kerja 

Turnover 

intention 
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β0  = Konstanta 

β1  - β5  = Koefisien regresi  

e  = variabel pengganggu 

H0: β1 < 0. Budaya organisasi mempunyai pengaruh negatif  terhadap 

komitmen organisasi. 

Ha:  β1  >  0. Budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. 

H0:  β2  <  0. Komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap 

turnover intention melalui kepuasan kerja. 

Ha:  β2  >  0. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap turnover 

intention melalui kepuasan kerja. 

Kriteria Penerimaan Hipotesis: 

a. Hipotesis 1 diterima bila: 

Jika t hitung β1 >  1,645 maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga budaya 

organisasi mempunyai pengaruh positif  terhadap Komitmen Organisasi. 

b. Hipotesis 2 diterima bila: 

Memenuhi syarat mediasi (Baron dan Kenny, 1986) sebagai berikut : 

1. Variabel independen (KO) secara signifikan berhubungan dengan 

variabel mediasi (KK) 

2. Variabel mediasi (KK) secara signifikan berhubungan dengan 

variabel dependen (TI) 
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3. Variabel dependen (KO) secara signifikan berhubungan dengan 

variabel dependen (TI) 

4. Hubungan antara variabel independen (KO) dengan variabel 

dependen (TI) menurun setelah dikontrol variabel mediasi (KK) 

Jika t hitung β2  > 1,645, maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga 

komitmen organisasi mempunyai pengaruh negative terhadap turnover 

intention melalui kepuasan kerja. 

3.3.7 Peranan Mediasi 

3.3.7.1 Mediasi Penuh 

Mediasi penuh terjadi jika setelah diperhitungkan variabel mediasi 

koefisien regresi hubungan antara variabel independen menurun dan 

menjadi tidak signifikan 

3.3.7.2 Mediasi Parsial 

Mediasi parsial terjadi jika setelah diperhitungkan variabel mediasi 

koefisien regresi hubungan antara variabel independen menurun 

namun masih signifikan. 
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