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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Menurut Ghozali (2013), pengertian populasi merupakan jumlah dari semua 

obyek atau satuan individu yang diamati dalam penelitian. Populasi pada 

penelitian ini adalah auditor-auditor yang bekerja pada KAP di Semarang. 

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi (Ghozali, 2013). Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik 

ini menentukan kriteria adapun kriteria sampel yang diambil dalam penelitian 

adalah  sebagai berikut: 

a. Auditor bekerja di KAP Semarang. 

b. Bersedia berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. 
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Tabel 3.1. 

 Tabel Sampel 

No Nama KAP Jumlah auditor Jumlah auditor 

yang mau mengisi 

kuesioner 

1. Bayudi Watu dan rekan (cab) 10 5 

2. Benny, Tony, Frans & Daniel 6 - 

3. Darsono dan Budi Cahyo 

Santoso 

15 3 

4. Tarmizi Ahmad 5 - 

5. Achmad, Rasyid, Hisbullah 

&Jerry ( CAB) 

5 5 

6. Hadori dan rekan  10 - 

7. Drs. Hananta Budianto&rekan  12 8 

8. Arie Rachim 4 - 

9. Drs. Idjang Soetikno 5 5 

10. Helianto dan rekan 8 - 

11. Leonard mulia & Richard  15 - 

12. Ruchendi,Mardjito, & Rushadi 20 5 

13. Sodhikini dan Harijanto 10 5 

14. Dr. Sugeng Pamudji 9 5 

15. Drs. Suhartati & rekan 8 5 

16. Drs. Tahrir Hidayat 8 4 

17. Yulianti SE, BAP 8 4 

18. Riza 10 4 

Sampel: 168 58 

 

 

3.2. Jenis Data  

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer (Indriantoro dan 

Supomo, 2002). Pengertian dari data primer adalah jenis dan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu 

maupun kelompok tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan 

Supomo, 2002). 
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3.3. Definisi Operasional 

1.Variabel dependen: Independensi  merupakan sikap auditor yang tidak 

memihak pada pihak manapun  (Bawono dan Singgih, 2010).  

Pengukurannya dengan menggunakan skala Likert dari STS (Sangat 

Tidak Setuju, skor 1) hingga SS (Sangat Setuju, skor 5). Semakin tinggi 

skor nya menunjukkan semakin tinggi tingkat independensinya. 

2. Etika Auditor merupakan persepsi responden akan etika yang diterapkan 

oleh IAPI (Rharasanti dan Suputra, 2013). Pengukurannya menggunakan 

skala Likert yaitu dari STS (skor 1) hingga SS (skor 5). Semakin tinggi 

jawaban skor pada kuesioner menunjukkan semakin tinggi etika auditor. 

3. Pengalaman pada penelitian ini merupakan seberapa banyaknya auditor 

melakukan tugas audit yang dilakukan pada perusahaan klien yang  

berbeda (Widyasari, 2010). Pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skala Likert dari STS (Sangat Tidak Setuju, skor 1) hingga 

SS (Sangat Setuju, skor 5). Semakin tinggi skor nya menunjukkan 

semakin banyak pengalamannya. 

4. Moralitas Individu pada penelitian ini merupakan persepsi seorang 

auditor tentang apakah ia akan berpikir dan bertindak sesuai moral atau 

norma / nilai-nilai yang berlaku ketika dihadapkan pada situasi dilema 

etis. Pada penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert dari 

STS (Sangat Tidak Setuju, skor 1) hingga SS (Sangat Setuju, skor 5). 

Semakin tinggi skor nya menunjukkan semakin tinggi moralitas individu. 
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5. Komitmen Organisasi pada penelitian ini merupakan seberapa besar 

auditor dalam berkomtmen (Widyasari, 2010).  Pada penelitian ini diukur 

dengan menggunakan skala Likert dari STS (Sangat Tidak Setuju, skor 1) 

hingga SS (Sangat Setuju, skor 5). Semakin tinggi skor nya menunjukkan 

semakin tinggi komitmen organisasi. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang digunakan. 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 1998), kuesioner disebarkan kepada responden 

secara langsung, yaitu mendatangi responden pada tempatnya, dalam menyebar 

kuesioner peneliti membagikan kepada  responden penelitian. 

Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau 

kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari jawaban-

jawaban kuesioner yang telah disebar. 

 

3.5. Uji Instrumen 

3.5. 1. Uji Validitas 

Pengertian dari uji validitas adalah untuk mengetahui apakah kuesioner pada 

penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian (Ghozali, 2013). 

Variabelnya adalah variabel independen dan dependen. Pengukurannya dilakukan 
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dengan menggunakan perhitungan korelasi Product Moment dari Karl Pearson 

(Ghozali, 2013) dengan  rumus sebagai berikut: 

r= 
2222 )()()()(

)()(

YYnXXn

YXXYn




  

Dimana: 

 r = koefisien korelasi ( r hitung). 

 X = tingkat skor indikator yang diuji. 

 Y = total skor indikator. 

 n = jumlah sampel.       

 

Adapun syaratnya adalah: 

 1. Apabila nilai r hitung > r tabel, maka dikatakan valid. 

 2. Apabila r hitung < r tabel, maka dikatakan tidak validi. 

 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Pengertian uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk menilai apakah 

jawaban responden dapat dipercaya atau konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2013). Pengukurannya menggunakan uji  Cronbach Alpha (  ). Kriterianya 

adalah jika nilai Cronbach Alpha> 0,60 maka dikatakan reliabel (Nunally dalam 

Ghozali, 2013). Pengujian terhadap reliabilitas data hanya dilakukan pada item-

item yang valid dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  = 
rK

Kr

)1(1 
 

Keterangan: 
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   = koefisien reliabilitas. 

 K = jumlah item reliabilitas. 

 r = rata-rata korelasi antar item. 

3.6. Uji Asumsi Klasik 

3.6.1.Uji Normalitas 

Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi memiliki distribusi normal 

atau tidak normal (Ghozali, 2013). Pengukurannya menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Kriterianya jika nilai Sig. > 0.05 maka data dikatakan  normal(Ghozali, 

2013). 

 

3.6.2. Uji Multikolinieritas 

Uji kedua adalah uji multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 

(Ghozali, 2013). Pengukurannya adalah  jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10  

maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013). 

 

 

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ketiga adalah uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan  lainnya. (Ghozali, 2013). Kriterianya jika nilai sig. > 
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0.05 maka model regresi dikatakan bebas  heteroskedastisitas. Pengujian ini 

dilakukan dengan uji Glejser. 

 

3.7. Uji Model Fit 

Uji model fit dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi fit dan 

dapat digunakan, artinya  apakah variabel X (independen) dapat mempengaruhi 

variabel dependen (Y). Kriterianya adalah apabila nilai signifikansi F lebih besar 

daripada 0,05 maka model tidak fit dan apabila nilai signifikansi F lebih kecil 

daripada 0,05 maka model dikatakan telah fit. 

 

3.8. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Uji selanjutnya adalah uji koefisien determinasi yang  bertujuan untuk 

mengetahui berapa persen variabel X mempengaruhi variabel Y. Uji ini dilakukan 

dengan melihat pada nilai Adjusted R2. 

 

 

3.9. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen. Adapun 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4  +e  

Keterangan Y = Independensi 
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a = Nilai Tetap (konstanta)  

b1—b4=Beta atau koefisien  regresi  

X1 =Etika auditor 

     X2 = Pengalaman 

X3 = Moralitas individu 

X4 =Komitmen organisasi 

e = error  term 

 Adapun syarat untuk penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

1. Apabila nilai P-value (sig.t/2) < 0,05 dan beta regresi positif maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

2. Apabila  nilai P-value (sig.t/2) > 0,05 dan beta regresi negatif maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

 

 

 


