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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini mengambil populasi adalah auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Semarang. Teknik pengambilan sample menggunakan 

pendekatan purposive sampling dengan mengambil kriteria sample berdasarkan 

pertimbangan yaitu : 

1. Auditor bekerja di KAP wilayah Semarang. 

2. Auditor bersedia mengisi Kuesioner yang di ajukan ke masing-masing 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Semarang.. 

Tabel 3.1 

Sampel 

No KAP 
Total 

Auditor 

Auditor Bersedia 

Mengisi 

1. KAP. Benny, Tony, Frans, & Daniel 

(cab)  

15 6 

2. KAP. Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 

10 4 

3. KAP. Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 12 5 

4. KAP. Tri Bowo Yulianti 10 7 

5. KAP. Achmad Rasyid, Hisbullah & 

Jerry (Cab) 

5 5 
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6. KAP. Riza, Syahril & Rekan 12 7 

7. KAP. Drs. Idjang Soetikno 5 5 

8. KAP. Sodikin & Harijanto 20 6 

Total  89 45 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data primer digunakan sebagai sumber pengumpulan data. Data Primer 

tersebut diperoleh dari auditor dengan menyebarkan kuesioner ke KAP-KAP di 

Semarang demi mengumpulkan informasi mengenai variabel yang diteliti. 

3.3. Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel Independen (X) 

3.3.1.1. Extraversion 

Dimensi  extraversion yang tinggi memiliki kecenderungan mendorong 

seseorang antusias, tegas, ramah, dan mudah bergaul. Dimensi extraversion dalam 

diri seseorang menonjolkan sikap  untuk menghabiskan mayoritas waktu dalam 

situasi sosial dan mencerminkan emosi positif Judge et al.,(2002) dalam Rustiarini 

(2013). 

 Dimensi Extraversion diukur dengan menggunakan instrument Big Five 

Personality yang dikembangkan oleh Goldberg, (1993) dan dikembangkan oleh 

John (1999)dengan pengukuran skala likert. Kuesioner disusun menggunakan 

lima alternatif jawaban dengan alternatif jawaban yang tersedia adalah (1) Sangat 

tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) setuju, dan (5) Sangat setuju dan 
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mengambil pertanyaan nomor 1, 6R, 11, 16, 21R, 26, 31R, 36 dari keseluruhan 44 

pertanyaan  Big Five Personality  dengan simbol R yang melambangkan 

pernyataan bermakna terbalik. 

3.3.1.2. Conscientiousness 

 Seseorang dengan sifat conscientiousness yang tinggi memiliki sifat suka 

bekerja keras dan sesuai dengan rencana, dapat diandalkan, teratur, cermat dan 

terperinci, serta cenderung rajin. Seseorang dengan sifat kepribadian  ini memiliki 

motivasi kuat untuk mencapai kesuksesan (Zimmerman, 2008) dalam Rustiarini 

(2013). 

 Dimensi Conscientiousness diukur dengan menggunakan instrument Big 

Five Personality yang dikembangkan oleh Goldberg, (1993) dan dikembangkan 

oleh John (1999) dengan pengukuran skala likert. Kuesioner disusun 

menggunakan lima alternatif jawaban dengan alternatif jawaban yang tersedia 

adalah (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) setuju, dan (5) 

Sangat setuju dan mengambil pertanyaan nomor 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 

43R dari keseluruhan 44 pertanyaan  Big Five Personality  dengan simbol R yang 

melambangkan pernyataan bermakna terbalik. 

3.3.1.3. Openness to experience 

Seseorang dengan sifat openness to experience yang tinggi ditandai 

dengan adanya sifat imajinatif, cerdik, menyukai variasi, ingintahu, kreatif, 

inovatif, memiliki pemikiran bebas danorisinil, serta artistik. Rustiarini (2013) 

Dimensi Openness to experience diukur dengan menggunakan instrument 
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Big Five Personality yang dikembangkan oleh Goldberg, (1993) dan 

dikembangkan oleh John (1999) dengan pengukuran skala likert. Kuesioner 

disusun menggunakan lima alternatif jawaban dengan alternatif jawaban yang 

tersedia adalah (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) setuju, dan 

(5) Sangat setuju dan mengambil pertanyaan nomor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 

41R, 44dari keseluruhan 44 pertanyaan  Big Five Personality  dengan simbol R 

yang melambangkan pernyataan bermakna terbalik. 

3.3.1.4. Agreeableness 

Seseorang dengan sifat agreeableness yang tinggi cenderung dapat 

bekerjasamadalam suatu tim kerja, dapat dipercaya, penuh perhatian,baik hati, 

suka menolong, tidak mementingkan dirisendiri, pemaaf, dan tidak suka berselisih 

dengan oranglain. Rustiarini (2013) 

Dimensi Agreeableness diukur dengan menggunakan instrument Big Five 

Personality yang dikembangkan oleh Goldberg, (1993) dan dikembangkan oleh 

John (1999) dengan pengukuran skala likert. Kuesioner disusun menggunakan 

lima alternatif jawaban dengan alternatif jawaban yang tersedia adalah (1) Sangat 

tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) setuju, dan (5) Sangat setuju dan 

mengambil pertanyaan nomor 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42dari 

keseluruhan 44 pertanyaan  Big Five Personality  dengan simbol R yang 

melambangkan pernyataan bermakna terbalik. 

3.3.1.5. Neuroticism 

Seseorang dengan sifat neuroticism yang tinggi seringkali ditunjukkan 
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dengan sifat seperti sering merasa tertekan, penuh ketegangan dan kekhawatiran, 

mudahmurung dan sedih, mudah gelisah dan depresi, sertacenderung memiliki 

emosi tidak stabil. 

Dimensi Neuroticism diukur dengan  menggunakan instrument Big Five 

Personality yang dikembangkan oleh Goldberg, (1993) dan dikembangkan oleh 

John (1999) dengan pengukuran skala likert. Kuesioner disusun menggunakan 

lima alternatif jawaban dengan alternatif jawaban yang tersedia adalah (1) Sangat 

tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, (4) setuju, dan (5) Sangat setuju dan 

mengambil pertanyaan nomor 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39dari keseluruhan 44 

pertanyaan  Big Five Personality  dengan simbol R yang melambangkan 

pernyataan bermakna terbalik. 

3.3.1.6. Konflik Peran 

Konflik peran adalah suatu konflik yang timbul karena 

mekanismepengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan 

norma,aturan,etika dankemandirian profesional.Kondisi tersebut biasanya terjadi 

karena adanya duaperintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan 

pelaksanaan salah satuperintah saja akan mengakibatkan terabaikannya perintah 

yang lainFanani et al.,(2008).  

Konflik Peran diukur dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari 

agustina (2009) dengan 5 pertanyaan yang memilki makna terbalik dengan 

pengukuran skala likert. Kuesioner disusun menggunakan lima alternatif jawaban 

dengan alternatif jawaban yang tersedia adalah  1 = Sangat tidak Setuju 2 = Tidak 
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Setuju  3 = Netral 4 = Setuju  5 = Sangat Setuju 

 

3.3.1.7. Komitmen Organiasi 

Komitmen organisasi  seorang karyawan terlihat ketika muncul sikap 

memihak organisasi ia berada serta adanya tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan posisinya dalam organisasi tersebut Sapariyah (2011).  

Variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan instrumen 

yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen (1984) dan telah diadopsi oleh Hanna 

(2013). Kuesioner disusun menggunakan lima alternatif jawaban dengan alternatif 

jawaban yang tersedia adalah (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Netral, 

(4) setuju, dan (5) Sangat setuju. 

3.3.1.8. Ketidakjelasan Peran 

Ketidakjelasan peran adalah tidak cukupnya informasi yang dimiliki 

sertatidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian 

tentangotoritas,kewajiban dan hubungan dengan lainnya dan ketidakpastian sangsi 

danganjaran terhadap perilaku yang dilakukan Rizzoet al (1970)dalam Fanani et 

al., (2008). 

Ketidakjelasan Peran diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan Rizzo et al., (1970) dan diadopsi oleh Hanna (2013) dengan 

pengukuran skala likert. Kuesioner disusun menggunakan lima alternatif jawaban 

dengan alternatif jawaban yang tersedia adalah (1) Sangat tidak rinci, (2) Tidak 

rinci, (3) Netral, (4) Rinci, dan (5) Sangat Rinci dengan melakukan recoding pada 
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pertanyaan 1- 6. 

3.3.2. Variabel Dependen (Y) 

3.3.2.1.Kinerja Auditor 

 Kinerja auditor merupakan hasil dari kerja auditor dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab auditor itu Sitio (2014).Pencapaian 

kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu 

tertentu, yaitu: (1) kualitas kerjayaitu mutu penyelesaian pekerjaan dengan bekerja 

berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan, serta pengetahuan yang 

dimiliki oleh auditor; (2) kuantitas kerjayaitu jumlah hasil kerja yang dapat 

diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor, serta 

kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan; (3) 

ketepatan waktuyaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

tersediaGoldwasser (1993) dalam Fannani dkk (2008). 

Kinerja Auditor diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Sahyu (2009) dengan pengukuran skala likert. Kuesioner disusun menggunakan 

lima alternatif jawaban dengan alternatif jawaban yang tersedia adalah1 = Sangat 

Tidak Setuju2 = Tidak Setuju  3 = Netral  4 = Setuju  5 = Sangat Setuju. 

Pertanyaan nomor 12 merupakan pertanyaan dengan makna berkebalikan. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Kuesioner digunakan pada penelitian ini demi mengumpulkan data dengan 

melakukan survey ke setiap KAP wilayah Semarang. 
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3.5. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk membuktikan tingkat efektivitas suatu alat 

ukur untuk mengukur suatu obyek. Alat ukur yang diuji validitasnya adalah 

kuesioner yang diharapkan dapat memberikan hasil dan ukuran dengan nyata dan 

benar Ghozali (2011) dalam wijaya (2014). 

3.6. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dalam suatu penelitian digunakan untuk mengukur suatu 

kuesioner adalah benar menjadi indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach’s Alpha  >0.70 Ghozali (2011) dalam wijaya (2014). 

3.7. Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas dilakukan dengan statistik 

Kolmoforov-smirnov terhadap unstandardized residual hasil regresi. Data 

dikatakan normal jika nilai probabilitas (Sig) Kolmogorov- Smirnov lebih besar 

dari α = 0.05 Ghozali (2011) dalam wijaya (2014). 

3.8. Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pengujian dilakukan denga uji Gletser, yaitu dengan meregresikan nilai mutlak 



34 

 

unstandardized residual hasil regresi dengan variabel independen yang digunakan 

dalam persamaan regresi. Data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika 

probabilitas (Sig) koefisien regresi (β) dari masing-masing variabel indepeden 

lebih besar dari α=0.05 Ghozali (2011) dalam wijaya (2014). 

3.9. Uji Multikolinieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai Variance Inflarion Factor (VIF) dan 

tolerance. Jika nilai tolerance >0.1 dan VIF <10, maka dipastikan tidak terjadi 

multikolinearitas Ghozali (2011) dalam wijaya (2014). 

3.10. Uji Fit Model 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of fit. Uji Statistik F menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen  

Dasar dalam pengambilan keputusan, apabila signidikansi F<0,05 maka 

model regresi fit dengan data sebaliknya apabila signifikansi F > 0.05 maka model 

regresi tidak fit dengan data Ghozali (2011) dalam wijaya (2014). 

3.11. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model daam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
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determinasi adalah 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-informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen Ghozali (2011) dalam wijaya (2014). 

3.12. Uji Hipotesis 

Alat uji dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 

Model penelitian: 

KnA = α0+ α1Ext + α2Agr + α3Cons + α4Neu + α5Opn +   

 α6KP + α7KO + α8KtdP +e 

Keterangan:  

α0  = Konstanta 

α1-α8  = Koefisien 

KnA  = Kinerja Auditor 

Ext  = Extraversion 

Agr  = Agreeableness 

Cons  = Conscientiousness 

Neu  = Neuroticism 

Opn  = Openness 
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KP  = Konflik Peran 

KO  = Komitmen Organisasi 

KtdP  = Ketidakjelasan Peran 

E  = Error 

Tolak ukur pengambilan keputusan hipotesis : 

1. Jika nilai sig/2 < 0,05 maka H1-H8 diterima. 

2. Jika nilai sig/2 ≥ 0,05 maka H1-H8 ditolak.


