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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Populasi dan Sampel 

3.1.1  Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari orang-orang yang 

mempunyai karakteristik yang akan diteliti (Kuntjojo, 2009). Populasi 

didalam penelitian adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Semarang. 

3.1.2   Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai 

karakteristik yang akan diteliti (Kuntjojo, 2009). Teknik pengambilan 

sampel yang digunakkan dalan penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah metode dimana pemilihan sampel didasarkan 

dari kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif 

(Kuntjojo, 2009). Adapun kriteria yang dipakai dalam penarikan sampel: 

1. Auditor yang aktif bekerja pada KAP di Semarang. Terdapat 17 

KAP di Semarang sumber (www.iapi.or.id) tahun 2014. 

2. Auditor yang telah bekerja di KAP paling rendah 1 tahun. 

Syarat harus diatas 1 tahun karena peneliti beranggapan bahwa 

tahun pertama merupakan masa training, sehingga stres kerja 

yang terjadi disebabkan karena pengenalan jenis pekerjaan, 

bukan pekerjaan itu sendiri. 

http://www.iapi.or.id/
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3.2.   Objek dan Lokasi Penelitian 

3.2.1  Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik. 

3.2.2. Lokasi Penelitian 

    Kantor Akuntan Publik di Semarang. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer. 

Data primer adalah jenis dan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama (tidak melalui perantara). Data primer yang ada 

dipenelitian adalah kusioner yang telah dibagikan dan diisi secara 

langsung oleh auditor yamg bekerja kepada KAP di Semarang. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai 

teknik survei, dengan menyebarkan kusioner secara lamgsung di KAP 

Semarang. 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang ada dipenelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner berupa daftar pertanyaan tertulis yang dibuat oleh 

peneliti dan responden bertanggung jawab untuk membaca dan menjawab 

pertanyaan tersebut (Yusman, 2013). Kuesioner yang dibagikan dalam 

penelitian ini, berisi daftar pertanyaan mengenai stres kerja dan LOC. 
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3.4.   Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1  Locus Of Control 

LOC merupakan persepsi responden terhadap penentu nasib 

mereka. Responden yang memiliki LOC internal akan menunjukkan 

bahwa permasalahan atau keberhasilan mereka berasal dari diri 

mereka sendiri. Responden yang memiliki LOC eksternal akan 

menunjukkan bahwa permasalahan atau keberhasilan mereka berasal 

dari faktor dari luar. Pada penelitian ini LOC diukur dengan 

menggunakan skala LOC internal-eksternal yang dikembangkan oleh 

Spector dalam Respati (2011). Pengukuran LOC menggunakan Skala 

Likert 5 poin, dimana poin 1 menyatakan sangat tidak setuju hingga 

poin ke 5 yang menyatakan sangat setuju. Delapan pertanyaan LOC 

internal disusun dengan skor terbalik yaitu pertanyaan nomor 1, 2, 3, 

4, 7, 12, 15 dan 16. Pada jumlah skor pertanyaan, skor yang tinggi 

mengindikasikan LOC eksternal sedangkan yang rendah 

mengindikasi LOC internal. 

3.4.2  Stress Kerja  

Stres kerja merupakan persepsi responden tentang tekanan 

kerja yang dihadapi. Skala Tekanan kerja Price (2001) dalam Aji 

(2010) mempunyai empat dimensi yaitu ambiguitas, konflik, beban 

kerja dan sumber daya yang tidak memadai. Masing-masing 

pertanyaan diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana 

semakin mengarah ke poin 1 (STS) menunjukkan bahwa stres kerja 
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rendah sedangkan semakin mengarah ke poin 5 (SS) menunjukkan 

bahwa stres kerja tinggi. 

3.5. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Uji instrumen data dalan peneltian ini dievaluasi melalui uji 

validitas dan uji relabilitas.Uji validitas dan uji reliablitas dilakukan pada 

responden yang mendapat kuesioner dan mengisi kuesioner.Uji ini 

dilkukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan tersebut 

valid dan reliabel. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur benarkah 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Palupi 

et al., 2013). Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat 

mengungkap variabel yang diteliti secara tepat. Uji 

validitas dilakukan terhadap setiap item tes atau angket-

angket yang dibuat berpangkal pada konstruksi teoritis 

mengenai faktor–faktor yang akan diukur. Dalam 

penelitian ini untuk menguji validitas digunakan rumus 

Product Moment oleh  Karl Pearson.  

 

𝑟 =
n(∑ xy) − (∑ x ∑ y)

√n(∑ x2) −  (∑ x)2 −  n(∑ y2) − (∑ y)2
 

Dimana: 

r = koefisien korelasi 

x = tingkat skor indikator 
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y = total skor indikator 

n =  jumlah sampel 

Kriteria pengujian validitas: 

a. Bila r hitung > r tabel, maka memenuhi persyaratan 

validitas. 

b. Bila r hitung <r tabel, maka tidak memenuhi 

persyaratan validitas. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 

reliabilitas atau kehandalan suatu kusioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kusioner dikatakan reliabel 

ketika jawaban seseorang terhadap kusioner tersebut adalah 

stabil dari waktu ke waktu (Palupi et al., 2013). Jadi uji 

reilabilitas disini digunakan untuk mengukur konsistensi 

data atau ketatapan dari keseluruhan kusioner atau 

instrumen penelitian. Uji reliabilitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan bantuan program SPSS. Berikut 

kriteria reliabilitas suatu instrumen yang digunakan (Palupi 

et al., 2013): 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

>0,9 Reliabilitas sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas moderat 

< 0,5 Reliabilitas rendah 
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3.6. Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dengan mencari persaman garis regresi 

variabel bebas x terhadap variabel terikat y. berdasarkan garis regresi yang 

telah dibuat, selanjutnya diuji keberartian koefisien garis regresi serta 

linearitasnya. Uji linearitas antara variabel bebas x dengan variabel terikat 

y dilakukan dengan spss, bila α < 0,05 maka model regresi linier. (Palupi 

et al., 2013) 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apabila dalam model regresi 

memiliki distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). Untuk 

menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap 

masing-masing variabel (Palupi et al., 2013). Hasil probabilitas > 0.05 

maka sampel berdistribusi normal. 

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika bebeda 

disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Situasi heteroskedastisitas 

akan menyebabkan penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efisien dan 
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hasil taksiran menjadi tidak stabil (Palupi et al., 2013). Uji homogenitas 

data dilakukan dengan uji glejser bila hasil α > 0.05 maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas. 

3.7. Teknik Analisis Data 

  Alat pengujian yang dilakukan dalam pengujian ini adalah analisis two 

stage least square. Untuk itu diformulasikan model two stage least square 

sebagai berikut: 

Y= a + bX 

X = a + bY  

Dimana: 

Y = stres kerja 

X = LOC 

Untuk menganalisis pengaruh varibel X terhadap Y dan sebaliknya maka 

digunakan metode stastistik dengan derajat kesalahan sebesar 5%, artinya 

taraf signifikansi 0.05. 

3.8. Pengujian Hipotesis 

Kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai P-Value dan koefisien beta positif < 0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

2. Jika nilai P-Value dan koefisien beta negatif > 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

 

 


