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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi menurut Arikunto (2006) adalah keseluruhuan objek penelitian. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2003), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dari dua pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa populasi 

merupakan semua objek atau subjek penelitian yang mempunyai karakteristik 

sesuai dengan topik penelitian. Dalam pengujian ini, populasi yang diambil 

adalah seluruh auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota 

Semarang. 

 Sampel menurut Arikunto (2006) adalah sebagian wakil populasi yang 

akan diteliti. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2004) sampel adalah sebagian 

dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi. Dari dua 

pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan, sampel merupakan sebagian dari 

jumlah dan karakterisitik dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi 

tersebut. Sampel pada pengujian ini adalah auditor di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Semarang. Penentuan sampel ini menggunakan purposive sampling yaitu
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 pengambilan sampel ddengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan dan 

kriterian tertentu seperti: 

a. Auditor ekternal yang bekerja di KAP Semarang 

b. Auditor yang bersedia menjadi responden penelitian 

c. Auditor yang telah melakukan pemeriksaan minimal 1 tahun. 

Tabel 3.1 

Daftar Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Semarang Beserta 

Auditor yang Bersedia Mengisi Kuesioner 

No KAP Jumlah 

Auditor 

Auditor yang 

bersedia 

1 Drs. Tahrir Hidayat 5 0 

2 I. Soetikno 5 5 

3 Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji 10 5 

4 Ruchendi, Mardjito, Rushadi 10 0 

5 Leonard, Mulia, & Richard 80 0 

6 Tarmizi Achmad 5 0 

7 Helianto 7 0 

8 Arie Rachim 5 0 

9 Darsono 20 0 

10 Tri Bowo Yulianti 9 8 

11 Riza, Adi 5 5 

12 Sodikin & Harijanto 15 5 

13 Benny, Tony, Frans, & Daniel 10 10 

14 Hadori 10 0 

15 Hananta 15 0 

16 Ahcmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry 6 6 

17 Dr. Rahardja 24 0 

18 Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 8 7 

  249 51 

Sumber : www.iapi.or.id (2016) 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode survey yang merupakan cara dengan 

pengumpulan data dengan disertai pernyataan tertulis. Metode penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang akan disebarkan ke auditor eksternal KAP 

Semarang sebagi responden penelitian. Masing – masing responden akan 

mendapat 7 variabel pertanyaan kuesioner dengan jangka pengemballian 

keusioner maksimal 2 minggu sejak kuesioner tersebut diterima oleh responden. 

Masing – masing responden dimohon untuk memilih salah satu dari pilihan 

jawaban pada tempat yang sudah disediakan. Dalam kuesioner tersebut, terdapat 

pernyataan yang menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5 yang 

menggambarkan jawaban dari STS (Sangat Tidak Setuju) hingga jawaban SS 

(Sangat Setuju) serta memberi tanda centang  (√) atau tanda silang (×) pada 

pilihan jawaban yang sudah disediakan. Metode kuesioner ini merupakan metode 

untuk memudahkan responden dalam memberi jawaban dan dapat menyingkat 

waktu. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Independen 

a. Idealisme (X1) 

Idealisme dalam penelitian ini adalah kepercayaan untuk tetap tidak 

melanggar etika moral termasuk etika professional. Penelitian Irawati 

dan Supriyadi (2012) yang dikutip dari Forsyth (1982), variable 
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idealisme (X1) diukur mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh 

individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya agar 

tidak melanggar nilai – nilai moral. Variabel idealisme diukur dengan 

menggunakan 10 item yaitu memastikan hasil audit tidak merugikan 

pihak lain, toleransi terhadap suatu kerugian, evaluasi terhadap suatu 

tindakan, tindakan yang berkaitan dengan fisik dan psikologis, sikap 

profesional, introspeksi diri, penilaian moral, kesejahteraan, 

pengorbanan, dan penilaian suatu tindakan ideal dengan 10 pernyataan 

yang berkaitan dengan sikap tidak memihak dan terhindar dari berbagai 

kepentingan. Responden diarahkan untuk menilai pernyataan yang 

paling sesuai dengan kondisi responden.Skala yang digunakan adalah 

skala likert.Skala likert adalah skala untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang tertentu atas suatu objek atau fenomena 

(Siregar, 2011). Bentuk jawaban dari skala likert adalah: (1) Sangat 

Tidak Setuju / STS; (2) Tidak Setuju / TS; (3) Ragu- ragu / R; (4) 

Setuju / S; (5) Sangat Setuju / SS. 

b. Relativisme (X2) 

Dalam penelitian ini relativisme merupakan sikap auditor yang 

cenderung menolak terhadap nilai – nilai moral yang absolut dalam 

pengambilan keputusan. Forsyth (1980) menjelaskan bahwa relativisme 

merupakan sikap yang tidak menerima nilai etika dalam setiap perilaku 

kehidupan. Menurut penelitian Irawati dan Supriyadi (2012), 
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Relativisme diukur dengan menggunakan 10 item yang dikembangkan 

Forsyth (1980) yaitu pertimbangan kode etik, aturan etika audit pada 

berbagai situasi, subjektivitas, karakteristik prinsip-prinsip moral, 

penilaian etis terhadap suatu tindakan individu, prinsip-prinsip moral 

individu, pertimbangan moral, penetapan aturan etika, formulasi 

kebohongan, dan situasi yang mempengaruhi kebohongan. Variabel 

relativisme (X2) diukur dengan 10 pernyataan yang berkaitan dengan 

sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam 

mengarahkan perilaku etis.Responden diarahkan untuk menilai 

pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi responden. Penilaian 

dimulai dari pendapat: (1) Sangat Tidak Setuju / STS; (2) Tidak Setuju 

/ TS; (3) Ragu- ragu / R; (4) Setuju / S; (5) Sangat Setuju / SS.  

c. Pengalaman (X3) 

Dalam penelitian ini pengalaman merupakan faktor penentu dalam 

pengambilan suatu keputusan yang berhubungan dengan sensitivitas 

etika auditor. Menurut Gusnardi (2003), variabel pengalaman (X3) 

diukur menggunakan indikator lama bekerja. 

d. Intensitas Moral (X4) 

Intensitas moral didefinisikan sebagai konstruk yang mencakup 

karakteristik-karakteristik yang merupakan perluasan dari isu-isu terkait 

dengan imperatif moral dalam sebuah situasi yang akan mempengaruhi 

persepsi individu mengenai masalah etika dan intensi keperilakuan 
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yang dimilikinya. Intensitas moral dibangun diatas logika, analogi dan 

juga beberapa komponen pembentuknya dalam hal ini ada enam 

komponen. Oleh karena itu setiap intensitas masing-masing individu 

bisa saja berbeda, selain itu setiap individu juga berhak menentukan 

apa yang dinyatakan sebagai intensitas moral (Dickerson, 2009). 

Komponen intensitas moral terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut: 

a) Tingkat Konsekuensi Berlaku Etis 

Besarnya konsekuensi didefinisikan dengan seberapa besar tingkat 

kerugian atau manfaat yang dirasakan oleh orang lain sebagai 

akibat dari tindakan etis/moral yang dilakukan (Jones, 1991 dalam 

Dickerson, 2009). Dalam penelitian ini, akan diberikan tiga 

scenario untuk mendapatkan respon dari responden.  

b) Konsensus Sosial 

konsensus sosial didefinisikan sebagai anggapan baik atau jahat 

yang beredar ditengan-tengah masyarakat terhadap suatu tindakan 

(Jones, 1991 dalam Dickerson 2009).  

c) Kemungkinan Keterjadian 

Kemungkinan keterjadian didefinisikan suatu kondisi yang 

memungkinkan suatu tindakan moral / etis dapat mengakibatkan 

kerugian atau bahkan manfaat kepada orang lain (Jones, 1991 

dalam Dickerson, 2009). 
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d) Efek Kedekatan 

Efek kedekatan diartikan sebagai kedekatan baik secara sosial, 

kultural, maupun fisik antara pelaku tindakan dengan pihak 

terdampak (Jones, 1991 dalm Dickerson, 2009).Efek kedekatan 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kedekatan dengan rekan kerja 

auditor dan kedekatan dengan pihak pengguna laporan keuangan. 

e) Jangka Waktu 

Jangka waktu munculnya akibat didefinisikan sebagai jangka 

waktu antara tindakan dengan konsekuensi mora yang ditimbulkan 

(Jones, 1991 dalam Dickerson, 2009). 

f) Jumlah Pihak Terdampak 

Jumlah pihak terdampak didefinisikan dengan jumlah orang yang 

akan terpengaruh dengan tindakan etis yang dilakukan (Jones, 

1991 dalam Dickerson, 2009).  

Untuk menguji ke enam komponen tersebut akan diberikan 3 skenario 

permasalahan audit. Responden akan menunjukkan tingkat persetujuan 

mereka dalam skala liker 1 – 5. Semakin besar skor yang dipilih oleh 

responden, maka semakin besar pula masing-masing komponen yang 

akan terjadi dan faktor intensitas moral juga semakin terdukung. 

Penilaian dimulai dari pendapat: (1) Sangat Tidak Setuju / STS; (2) 

Tidak Setuju / TS; (3) Ragu- ragu / R; (4) Setuju / S; (5) Sangat Setuju / 

SS. 
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e. Komitmen Organisasional (X5) 

Komitmen organisasional adalah perasaan terikat pada sebuah 

organisasi  (Allen dan Meyer, 2003). Variabel komitmen organisasional 

(X7) diukur menggunakan 23 indikator yang dijabarkan melalui 23 

pernyataan yang berhubungan dengan komitmen seorang auditor 

terhadap organisasi dimana ia bekerja, dalam penelitian ini adalah 

Kantor Akuntan Publik. Responden diminta untuk menilai pernyataan 

yang paling sesuai dengan kondisi asli yang dialami.Penilaian dimulai 

dari pendapat: (1) Sangat Tidak Setuju / STS; (2) Tidak Setuju / TS; (3) 

Ragu- ragu / R; (4) Setuju / S; (5) Sangat Setuju / SS. 

f. Komitmen Profesional (X6) 

Komitmen professional adalah tingkat identifikasi dan keterlibatan 

individu dalam profesinya (Anisma, 2011). Variabel komitmen 

profesional (X8) diukur menggunakan 15 indikator yang dijabarkan 

melalui 15 pertanyaan yang berhubungan dengan komitmen seorang 

auditor terhadap profesinya.Responden diminta untuk menilai 

pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi asli yang dialami 

responden / auditor. Untuk pertanyaan nomer 9, 13, dan 15 di 

Rikoding. Penilaian dimulai dari pendapat: (1) Sangat Tidak Setuju / 

STS; (2) Tidak Setuju / TS; (3) Ragu- ragu / R; (4) Setuju / S; (5) 

Sangat Setuju / SS. 
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3.3.2 Variabel Dependen 

 Sensitivitas Etika Auditor (Y) 

Sensitivitas etika adalah kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika pada 

situasi professional auditor (Ariyanto, 2009 dalam Santoso, 2011). Dalam 

penelitian ini variabel Sensitivitas Etika diukur menggunakan instrumen 

kuesioner yang dikembangangkan oleh Ariyanto (2009) dalam Santoso 

(2011)  dengan indicator variabel yaitu kepribadian, integritas, kehati-

hatian serta kerahasiaan. Penilaian dimulai dari indikasi kasus (1) Sangat 

Tidak Setuju / STS; (2) Tidak Setuju / TS; (3) Ragu – ragu / R; (4) Setuju / 

S; (5) Sangat Setuju / SS. 

 

3.4 Metode Analisis Data  

3.4.1  Statistik Deskriptif  

 Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk mendapat wakil mengenai 

demografi responden dalam suatu pengujian penelitian. Pengumpulan dan 

penyajian dta adalah cara kerja statistik deskriptif. 

 

3.4.2 Uji Kualitas Data 

3.4.2.1 Uji Validitas Data 

  Uji validitas bertujuan untuk menghitung ketepatan setiap daftar 

pernyataan apakah sudah tepat untuk mengukur setiap variabel yang diteliti 

(Nugroho, 2005). Uji validitas menggunakan metodePearson correlation dengan 
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nilai signifikansi 0,05 apabila rhitung > rtabel maka pernyataan tersebut dapat 

dikatakan valid. Nilai rhitung dapat dilihat dalam output cronbach alpha pada 

kolom correlated item-total correlation (Nugroho, 2005). 

3.4.2.2 Uji Reliabilitas Data 

Tujuan uji reliabilitas data ini untuk menghitung konsistensi data dari 

kesuluruhan kuesioner. Menurut Santoso, (2004) dalam Murnianti et al. (2013), 

pengukuran ini dapat dilihat apakah kuesioner yang digunakan bisa dihandalkan 

atau tidak. Uji Reliabilitas akan dilakukan uji statistik Cronbach’s alpha. Suatu 

variabel disebutreliable  jika memperoleh nilai Cronbach’s alpha>0,60 (Nugroho, 

2005). 

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguhi apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu memiliki distribusi norma, bila asumsi ini 

dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample 

kecil (Ghozali, 2011). Uji normalitas ini dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. 

b. Uji Heteroskedastitisitas 

Uji heteroskedastitisitas bertujuan mengujia apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain tetap, maka akan disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda akan disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 

baik harus tidak terjadi korelasi antar variabel independen.Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya mulikolinieritas dalam model regresi 

menggunakan besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance 

(Ghozali, 2011). 

 

3.4.4 Uji Fit Model 

Tujuan Uji Fit Model ini untuk mengetahui apakah persamaan yang 

dibangun akan tepat dalam menilai pengaruhnya terhadap variabel dependen. Uji 

Fit Model dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, karena agar model regresi 

fit yang dihasilkan dapat memberikan penjelasan hal – hal yang diteliti. Berikut  

dasar dari pengambilan keputusan (Murniati et al. 2013): 

a. Sig F < 0,05 maka model dapat dikatakan fit 

b. Sig F > 0,05 maka model tidak fit 

 

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi 

Tujuan  koefisien determinasi (adjusted R
2
) adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan mengenai seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan 
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variabel dependen (Nugroho, 2005). Untuk penelitian regresi linier berganda 

biasanya menggunakan adjusted R
2
karena, menyesuaikan dengan jumlah variabel 

independen yang terdapat dalam penelitian. Hal ini dijelaskan melalui koefisien 

determinasi yang terletak antara 0 sampai dengan 1, atau 0<adjusted R
2
<1 yang 

memiliki arti bahwa: 

1.  Bila adjusted R
2
 mendekati nol, artinya variabel independen tidak dapat 

menjelaskan presentase pengaruhnya tersebut terhadap variabel dependen. 

Artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya 

terhadap variabel dependen. 

2. Bila adjusted R
2
 mendekati satu, artinya variabel independen dapat 

menjelaskan presentase pengaruhnya tersebut terhadap variabel dependen. 

Artinya variabel independen dapat menjabarkan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen. 

 

3.4.6 Uji Hipotesis 

3.4.6.1 Uji Persamaan Regresi Linier Berganda 

Tujuan uji regresi ini untuk menilai pengaruh antar variabel yang 

ada.Variabel yang mendapat pengaruh dapat disebut dengan variabel dependen 

dan variabel yang yang memberikan pengaruh disebut dengan variabel 

independen (Nugroho, 2005). Model persamaan uji regresi ini digambarkan 

sebagai berikut: 

Y= α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 +β4X4 + β5X5 +β6X6 +Ɛ 
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Y  : Sensitivitas Etika Auditor 

α  : Konstanta 

β1-6 : Koefisien regresi 

X1  : idealisme  

X2  : Relativisme 

X3  : Pengalaman 

X4  : Intensitas Moral 

X5  :Komitmen Organisasi 

X6  :Komitmen Profesional 

Ɛ  : Eror 

 

3.4.6.2 Uji Parsial T-test 

Tujuan dari uji T-test ini untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi 

mengenai seberapa besar pengaruh antara variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Hasil T-tes bisa dilihat melalui tabel 

coefficientsdalam output SPSS. Uji T-test ini dapat dibaca dengan melihat 

perbandingan pada p-value( pada kolom Sig.) dengan variabel independen dengan 

level of significant (α) yaitu 0,05 (Nugroho, 2005). 

a. Untuk Hipotesis 1 dan 4 

Jika p-value (sig/2) ≤ 0,05 dan koefisien beta positif  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal tersebut berarti variabel independen berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value (sig/2) > 0,05atau 

koefisien beta negatif maka Ho diterima dan Ha ditolak.Hal tersebut berarti 

variabel independen tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap 

variabel dependen. 
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b. Untuk Hipotesis 2 

Jika p-value (sig/2) ≤ 0,05 dan koefisien beta negatif maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal tersebut berarti variabel  independen berpengaruh negatif 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value (sig/2) > 0,05 atau 

koefisien beta positif maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti 

variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 

c. Untuk Hipotesis 3 

Jika p-value (sig) ≤ 0,05  maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya jika p-value (sig) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

d. Untuk Variabel Kontrol  

Jika p-value (sig/2) ≤ 0,05 dan koefisien beta positif  maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal tersebut berarti variabel independen berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value (sig/2) > 0,05 atau 

koefisien beta negatif maka Ho diterima dan Ha ditolak.Hal tersebut berarti 

variabel independen tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap 

variabel dependen.  


