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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini yang

dijadikan populasi adalah auditor yang bekerja di KAP Semarang

dengan 16 KAP yang total auditornya berjumlah 208 orang.

(www.iapi.or.id)

3.1.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi. Metode pemilihan sampel adalah purposive

sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan

/karakteristik tertentu. Pertimbangan/karakteristiknya meliputi :

1. Responden yang diambil adalah auditor yang berada di KAP

kota Semarang.

2. Responden bersedia berpartisipasi mengisi kuesioner dan telah

melewati masa kerja minimal 1 tahun.

http://www.iapi.or.id/
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Tabel 3.1

Populasi dan Sampel Penelitian

No. Kantor Akuntan Publik Jumlah

Auditor

Yang

bersedia

1. KAP. Drs. Bayudi Watu & Rekan 8 5

2. KAP. Drs. Benny Gunawan 25 0

3. KAP. Dra. Suhartati & Rekan 11 0

4. KAP. Drs. Hananta Budianto & Rekan 12 0

5. KAP. Drs. Idjang Soetikno 5 5

6. KAP. Drs. Soekamto 14 5

7. KAP. Drs. Tahrir Hidayat 8 5

8. KAP. Sugeng Pamudji 22 0

9. KAP. Erwan, Sugandhi & Jajat Marjat 4 0

10. KAP. Leonard, Mulia & Richard 30 0

11. KAP. Ngurah Arya & Rekan 21 5

12. KAP. Tarmizi Achmad 10 0

13. KAP. Hadori & Rekan 10 0

14. KAP. Darsono &Budi Cahyo Santoso 15 5

15. KAP. Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 5 6

16. KAP. Yulianti, SE, BAP 8 6

Jumlah 208 42

Sumber : www.iapi.or.id

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data

primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari semua obyek

penelitian secara langsung berkenaan tanggapan responden

berkenaan dengan keinginan berpindah kerja auditor.

http://www.iapi.or.id/
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan kuesioner secara personal. Kuesioner/angket terdiri

atas pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertutup (responden hanya

memilih satu alternatif jawaban yang telah tersedia). Kuesioner/

angket penelitian dikirimkan kepada KAP di Semarang yang

menjadi bagian dari populasi.

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah sikap umum

perasaan individu antara pekerjaannya yang dilakukannya dengan

kesesuaian yang diharapkan.

Dalam penelitian kepuasan kerja ini diukur dengan

instumen yang dikembangkan oleh Trisnaningsih & didik (2002)

dalam Wirapratama (2010). Jumlah item adalah 9 pertanyaan. Masing-

masing item kuesioner diukur menggunakan skala likert lima point.

Skor masing-masing pilihan jawaban yang terdapat pada kuesioner

sebagai berikut :

Skala likert 5 poin, dimana :

Point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Point 2 = Tidak Setuju (TS)
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Point 3 = Ragu-ragu (R)

Point 4 = Setuju (S)

Point 5 = Sangat Setuju (SS)

Tiap responden diminta untuk memilih salah satu pilihan

jawaban yang sesuai dengan persepsinya.s Jika pointnya 1 (STS)

berarti kepuasan kerja yang dirasakan auditor tersebut sangat rendah,

point 2 (TS) berarti kepuasan kerja yang dirasakan auditor rendah,

point 3 (R) berarti kepuasan kerja yang dirasakan auditor sedang,

point 4 (S) berarti kepuasan kerja yang dirasakan auditor tinggi, point

5 (SS) berarti kepuasan kerja yang dirasakan auditor sangat tinggi.

3.3.2 Kepuasan Gaji

Kepuasan gaji merupakan tingkat kepuasan dan

ketidakpuasan gaji, sistem/pengelolaan gaji, peningkatan gaji yang

diterima auditor.

Dalam penelitian kepuasan gaji ini diukur dengan instumen

yang dikembangkan oleh Judge & Welbourne (1994) dalam

Hersusdadikawati (2005) dan Heneman et.al (1988) dalam

Ayuningrum (2007). Jumlah item adalah 8 pertanyaan. Masing-

masing item kuesioner diukur menggunakan skala likert lima point.

Skor masing-masing pilihan jawaban yang terdapat pada kuesioner

sebagai berikut :

Skala likert 5 poin, dimana :

Point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
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Point 2 = Tidak Setuju (TS)

Point 3 = Ragu-ragu (R)

Point 4 = Setuju (S)

Point 5 = Sangat Setuju (SS)

Tiap responden diminta untuk memilih salah satu pilihan

jawaban yang sesuai dengan persepsinya. Jika pointnya 1 (STS)

berarti kepuasan gaji yang dirasakan auditor tersebut sangat rendah,

point 2 (TS) berarti kepuasan gaji yang dirasakan auditor rendah,

point 3 (R) berarti kepuasan gaji yang dirasakan auditor sedang,

point 4 (S) berarti kepuasan gaji yang dirasakan auditor tinggi, point

5 (SS) berarti kepuasan gaji yang dirasakan auditor sangat tinggi.

3.3.3 Komitmen Organisasi

Komitmen pada organisasi didefinisikan sebagai tingkatan

dimana perasaan terikat individu terhadap KAP dan ditampilkan

dalam bentuk melibatkan diri secara aktif dengan bentuk aktivitas

yang menunjang kemajuan dan keberlangsungan KAP.

Dalam penelitian komitmen organisasi ini diukur dengan

instumen yang dikembangkan oleh RT Mowday, R.M. Steers. Dan

L.W.Porter (1979) dalam Luthans (2006). Jumlah item adalah 12

pertanyaan. Masing-masing item kuesioner diukur menggunakan

skala likert lima point. Skor masing-masing pilihan jawaban yang

terdapat pada kuesioner sebagai berikut :

Skala likert 5 poin, dimana :
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Point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Point 2 = Tidak Setuju (TS)

Point 3 = Ragu-ragu (R)

Point 4 = Setuju (S)

Point 5 = Sangat Setuju (SS)

Tiap responden diminta untuk memilih salah satu pilihan

jawaban yang sesuai dengan persepsinya. Jika pointnya 1 (STS)

berarti komitmen organisasi yang dirasakan auditor tersebut sangat

rendah, point 2 (TS) berarti komitmen organisasi yang dirasakan

auditor rendah, point 3 (R) berarti komitmen organisasi yang

dirasakan auditor sedang, point 4 (S) berarti komitmen organisasi

yang dirasakan auditor tinggi, point 5 (SS) berarti komitmen

organisasi yang dirasakan auditor sangat tinggi.

Skor negatif untuk masing-masing pilihan jawaban pada

pertanyaan no 6, 12 yang terdapat pada kuesioner sebagai berikut ini:

Point 5 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Point 4 = Tidak Setuju (TS)

Point 3 = Ragu-ragu (R)

Point 2 = Setuju (S)

Point 1 = Sangat Setuju (SS)

Jika pilihan jawaban adalah point 1 (SS) berarti komitmen

organisasi yang dirasakan auditor sangat rendah, point 2 (S) berarti

komitmen organisasi yang dirasakan auditor rendah, point 3 (R)

berarti komitmen organisasi yang dirasakan auditor sedang, point 4
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(TS) berarti komitmen organisasi yang dirasakan auditor tinggi,

point 5 (STS) berarti komitmen organisasi yang dirasakan auditor

sangat tinggi.

3.3.4 Konflik Peran

Konflik peran sebagai suatu keadaan dimana individu

dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan, atau adanya dua

perintah yang berbeda diterima secara bersamaan dan pelaksanaan

salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabaikannya perintah

yang lain.

Dalam penelitian konflik peran ini diukur dengan instumen

yang dikembangkan oleh Rizzo et.al. (1970) dalam Yuanita (2005)

dan Puspa & Riyanto LS (1999). Jumlah item adalah 5 pertanyaan.

Masing-masing item kuesioner diukur menggunakan skala likert

lima point. Skor masing-masing pilihan jawaban yang terdapat pada

kuesioner sebagai berikut :

Skala likert 5 poin, dimana :

Point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Point 2 = Tidak Setuju (TS)

Point 3 = Ragu-ragu (R)

Point 4 = Setuju (S)

Point 5 = Sangat Setuju (SS)

Tiap responden diminta untuk memilih salah satu pilihan

jawaban yang sesuai dengan persepsinya. Jika pointnya 1 (STS)
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berarti konflik peran yang dirasakan auditor tersebut sangat rendah,

point 2 (TS) berarti konflik peran yang dirasakan auditor rendah,

point 3 (R) berarti konflik peran yang dirasakan auditor sedang,

point 4 (S) berarti konflik peran yang dirasakan auditor tinggi, point

5 (SS) berarti konflik peran yang dirasakan auditor sangat tinggi

3.3.5 Ketidakjelasan Peran

Ketidakjelasan peran adalah suatu keadaan dimana

seseorang tidak mempunyai informasi/pengetahuan mengenai job

description untuk melaksanakan suatu tugas/pekerjaan.

Dalam penelitian ketidakjelasan peran ini diukur dengan

instumen yang dikembangkan oleh Rizzo et al (1970) dalam

Herdhani (2009) dan Bamber, et al, 1989; Gregson, et al, 1994,

Rebele dan Michael 1990; Senatra 1980; Viator 2001 dalam

Cahyono (2008). Jumlah item adalah 6 pertanyaan. Masing-masing

item kuesioner diukur menggunakan skala likert lima point. Skor

masing-masing pilihan jawaban yang terdapat pada kuesioner

sebagai berikut :

Skala likert 5 poin, dimana :

Point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Point 2 = Tidak Puas (TS)

Point 3 = Ragu-ragu (R)

Point 4 = Setuju (S)
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Point 5 = Sangat Setuju (SS)

Tiap responden diminta untuk memilih salah satu pilihan

jawaban yang sesuai dengan persepsinya. Jika pointnya 1 (STS)

berarti ketidakjelasan peran yang dirasakan auditor tersebut sangat

rendah, point 2 (TS) berarti ketidakjelasan peran yang dirasakan

auditor rendah, point 3 (R) berarti ketidakjelasan peran yang

dirasakan auditor sedang, point 4 (S) berarti ketidakjelasan peran

yang dirasakan auditor tinggi, point 5 (SS) berarti ketidakjelasan

peran yang dirasakan auditor sangat tinggi.

3.3.6 Job Insecurity

Job insecurity (keamanan kerja) didefinisikan sebagai

harapan-harapan auditor terhadap keberlangsungan pekerjaannya.

Keamanan kerja mencakup hal-hal seperti tidak adanya kesempatan

promosi, kondisi pekerjaan umumnya dan kesempatan karir jangka

panjang.

Dalam penelitian job insecurity ini diukur dengan instumen

yang dikembangkan oleh Davy et al (1997) dalam Widodo (2010)

dan Probst (2001) dalam Mizar (2008). Jumlah item adalah 5

pertanyaan. Masing-masing item kuesioner diukur menggunakan

skala likert lima point. Skor masing-masing pilihan jawaban yang

terdapat pada kuesioner sebagai berikut :

Skala likert 5 poin, dimana :
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Point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Point 2 = Tidak Puas (TS)

Point 3 = Ragu-ragu (R)

Point 4 = Setuju (S)

Point 5 = Sangat Setuju (SS)

Tiap responden diminta untuk memilih salah satu pilihan

jawaban yang sesuai dengan persepsinya. Jika pointnya 1 (STS)

berarti job insecurity yang dirasakan auditor tersebut sangat rendah,

point 2 (TS) berarti job insecurity yang dirasakan auditor rendah,

point 3 (R) job insecurity yang dirasakan auditor sedang, point 4 (S)

berarti job insecurity yang dirasakan auditor tinggi, point 5 (SS)

berarti job insecurity yang dirasakan auditor sangat tinggi

3.3.7 Turnover Intention

Turnover intention didefinisikan sebagai keinginan

seseorang secara sukarela untuk keluar organisasi berkenaan dengan

faktor ketidakpuasan lalu mencari alternatif pekerjaan lain.

Dalam penelitian turnover intention ini diukur dengan

instumen yang dikembangkan oleh Lee dan mowday (1987) dalam

Utomo dan Fuad Mas’ud (2003) dalam Yuanita (2005). Jumlah item

adalah 7 pertanyaan. Masing-masing item kuesioner diukur

menggunakan skala likert lima point. Skor masing-masing pilihan

jawaban yang terdapat pada kuesioner sebagai berikut :

Skala likert 5 poin, dimana
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Point 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Point 2 = Tidak Setuju (TS)

Point 3 = Ragu-ragu (R)

Point 4 = Setuju (S)

Point 5 = Sangat Setuju (SS)

Tiap responden diminta untuk memilih salah satu pilihan

jawaban yang sesuai dengan persepsinya. Jika pointnya 1 (STS)

berarti turnover intention yang dirasakan auditor tersebut sangat

rendah, point 2 (TS) berarti turnover intention yang dirasakan

auditor rendah, point 3 (R) berarti turnover intention yang dirasakan

auditor sedang, point 4 (S) berarti turnover intention yang dirasakan

auditor tinggi, point 5 (SS) berarti turnover intention yang dirasakan

auditor sangat tinggi.

3.4. Uji Kualitas Data

3.4.1. 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 kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Uji

validitas ini dibantu dengan program SPSS. Validitas yang diuji

menggunakan corrected item total correlation, yaitu dengan cara

mengkoreksi skor total, diperoleh dengan menjumlahkan semua skor

pertanyaan.
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Dengan kriteria pengujian validitas penelitian sebagai

berikut (Ghozali, 2005). Tingkat signifikan (α) adalah 5 % :

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner tersebut valid

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tersebut tidak valid

3.4.2. Uji Reliabilitas

Menurut Jogiyanto (2004) reliabilitas menunjukan akurasi

dan ketepatan dari pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan

akuransi dari pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan

konsistensi dari pengukurannya. Suatu pengukur dapat dikatakan

riliabel jika dapat dipercaya. Cara menghitung tingkat reliabilitas

suatu data yaitu dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

rk

k

)1(1

1






Dimana:

α = Koefisien reliabilitas

k = Jumlah item valid

r = Rata-rata korelasi antar item

1 = Bilangan konstan

kriteria pengujian reliabilitas penelitian menurut Ghozali

(2005) yaitu semakin tinggi nilai koefisien, semakin baik suatu

instrumen dikatakan bagus jika memiliki Cronbach’s Alpha > 0,60.
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3.5. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Statistik deskriptif

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range,

kurtosis dan skewmess (kemencengan distribusi). (Ghozali, 2005).

3.6. Uji Asumsi Klasik

3.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi, memiliki distribusi normal/tidak. Model regresi yang

baik memiliki distribusi data normal/mendekati normal. Jika

distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual

adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data

berdistribusi normal jika memiliki nilai probabilitas lebih besar dari

0,05 (sig 0,05) (Ghozali, 2005).
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3.6.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel

independen. Model regresi dikatakan bebas multikolinieritas jika

variance inflation factor (VIF< 1) dan tolerance > 0,10.

3.6.3. 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 ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda dengan heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas/tidak terjadi

heteroskedastisitas yaitu dengan mengunakan uji glejser. Jika

variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan dilihat dari probabilitas signifikansinya diatas (> 0,05),

jika dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung

adanya heteroskedastisitas.
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3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji

regresi berganda. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh

kepuasan kerja, kepuasan gaji, komitmen organisasional, konflik peran,

ketidakjelasan peran, job insecurity terhadap keinginan berpindah (turnover

intention).

Pengaruh antara variabel tersebut dapat digambarkan dalam persamaan

sebagai berikut :

TI = a - β1X1 - β2X2 - β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e

Dimana :

TI : turnover intention (variabel dependen)

a : konstanta

β1 : koefisien regresi variabel independen kepuasan kerja

β2 : koefisien regresi variabel independen kepuasan gaji

β3 : koefisien regresi variabel independen komitmen organisasional

β4 : koefisien regresi variabel independen konflik peran

β5 : koefisien regresi variabel independen ketidakjelasan peran

β6 : koefisien regresi variabel independen job insecurity

X1 : kepuasan kerja

X2 : kepuasan gaji

X3 : komitmen organisasional

X4 : konfik peran
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X5 : ketidakjelasan peran

X6 : job insecurity

e : error

3.8. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Oleh karena itu,

digunakan beberapa pengujian yaitu uji :

3.8.1. Uji - t (secara parsial)

Uji t ini digunakan untuk menguji apakah masing-masing

variabel independen (kepuasan kerja, kepuasan gaji, komitmen

organisasional, konflik peran, ketidakjelasan peran, job insecurity)

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

(keinginan berpindah) secara parsial dimana α = 0,05.

1. Merumuskan hipotesis

H1 : kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan

berpindah auditor.

H2 : kepuasan gaji berpengaruh negatif terhadap keinginan

berpindah auditor.

H3 : komitmen organisasional berpengaruh negatif terhadap

keinginan berpindah auditor.

H4 : konflik peran berpengaruh positif terhadap keinginan

berpindah auditor.
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H5 : ketidakjelasan peran berpengaruh positif terhadap

keinginan berpindah auditor.

H6 : job insecurity berpengaruh positif terhadap keinginan

berpindah auditor.

2. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis

H1 : jika sig < 0,05 & β1 negatif, maka H1 diterima

H2 : jika sig < 0,05 & β2 negatif, maka H2 diterima

H3 : jika sig < 0,05 & β3 negatif, maka H3 diterima

H4 : jika sig < 0,05 & β4 positif, maka H4 diterima

H5 : jika sig < 0,05 & β5 positif, maka H5 diterima

H6 : jika sig < 0,05 & β6 positif, maka H6 diterima

3.8.2. Uji Fit Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai

accrual dapat diukur dengan Goodness of fitnya. Uji statistik F pada

dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).
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3.9. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) adalah salah satu nilai statistik yang dapat

digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua

variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukan presentase variasi nilai

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang

dihasilkan (Algifari,2000).
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