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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah seperangkat unit yang menjadi perhatian peneliti 

(Butar Butar, 2007). Penelitian ini memiliki populasi yaitu seluruh auditor 

yang ada di kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34 orang. 

Alasan peneliti memilih Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi 

penelitian karena kinerja auditor yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi 

Jawa Tengah masih memiliki kekurangan dan masih menjadi sorotan 

masyarakat. 

 Metode pengambilan sampel yang dipakai peneliti adalah convenience 

sampling yaitu pengambilan sampel secara nyaman yang dilakukan dengan 

memilih sampel bebas sekehendak perisetnya (Hartono, 2013). Peneliti 

memilih sampel menggunakan metode sensus yaitu pembagian atau 

penyebaran kuesioner yang dilakukan pada semua populasi sehingga jumlah 

kuesioner yang akan disebar atau dibagikan kepada responden adalah 

sebanyak jumlah populasi yaitu 34 kuesioner. Berikut adalah data jumlah 

sampel yang akan menjadi responden : 

Tabel 3.1  

Jumlah Sampel 

Keterangan Jumlah 

Auditor Madya 13 orang 

Auditor Muda 18 orang 

Auditor Pertama 3 orang 

Total 34 orang 

 



37 
 

 
 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Menurut cara memperolehnya, data dapat dikelompokkan 

menjadi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri langsung dari sumbernya sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh 

pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi (Butar Butar, 2007). 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data hasil 

jawab dari kuesioner yang dibagikan kepada auditor yang bekerja di 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai responden dalam penelitian 

ini. 

Sumber penelitian ini berasal dari skor masing-masing indikator 

variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan 

kepada auditor yang bekerja di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

sebagai responden. Data akan diperoleh dengan menggunakan 

kuesioner yang dibagikan langsung kepada auditor yang bekerja di 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kuesioner yang akan dibagikan 

dikirimkan langsung oleh peneliti secara langsung kepada kantor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode survei yaitu metode pengumpulan data primer yang dilakukan 



38 
 

 
 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

(Hartono, 2013). Metode survei dalam penelitian ini adalah teknik 

kuesioner. Kuesioner akan dibagikan secara langsung kepada 

responden, yaitu auditor yang bekerja di Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah.  

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional menunjukkan bagaimana suatu variabel dapat 

diukur sehingga peneliti akan mengetahui baik buruknya penelitian yang 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) yang digunakan 

adalah kinerja auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sedangkan variabel 

indepennya adalah integritas (  ), kerahasiaan (  ), kompleksitas tugas (  ), 

motivasi (  ) dan ketidakjelasan peran (  ). Definisi operasional dan 

pengukuran untuk masing-masing variabel sebagai berikut : 

3.3.1 Variabel Dependen 

3.3.1.1 Kinerja Auditor (Y) 

Menurut Revita (2015), Kinerja auditor merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja auditor 

dalam penelitian ini yaitu kinerja individual auditor internal 

yang disesuaikan dengan tingkatan (level) dalam organisasi. 
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Kinerja auditor diukur dengan menggunakan 14 item 

pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor 

terhadap proses audit. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kinerja auditor ini diadopsi dari penelitian Arini 

(2010). Responden diminta untuk menjawab tentang 

bagaimana persepsi mereka, memilih di antara lima jawaban 

mulai dari sangat tidak setuju sampai ke jawaban sangat setuju. 

Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan 

menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana semakin mengarah 

ke poin 1 menunjukkan bahwa kinerja auditor rendah dan 

semakin mengarah ke poin  5 menggambarkan bahwa kinerja 

auditor tinggi. Indikator yang digunakan sebagai berikut : 

1) Kualitas pekerjaan. 

a. Ketepatan waktu : 

- Penyusunan rencana dan program audit 

- Pelaksanaan audit 

b. Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit APIP 

2) Kuantitas pekerjaan / jumlah output. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Integritas (  ) 

Integritas adalah sikap yang jujur, berani, bijaksana serta 

bertanggungjawab yang harus dimiliki oleh auditor dalam 
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melaksanakan tugas audit (Sukriah dkk., 2009). Integritas 

diukur dengan menggunakan 14 item pernyataan yang 

menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap kode etik 

auditor. Instrumen yang digunakan untuk mengukur integritas 

ini diadopsi dari penelitian Arini (2010). Masing-masing item 

pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 

5 poin, di mana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan 

bahwa integritas auditor rendah dan semakin mengarah ke poin  

5 menggambarkan bahwa integritas auditor tinggi. Indikator 

yang digunakan sebagai berikut : 

1) Kejujuran auditor. 

2) Keberanian auditor. 

3) Sikap bijaksana auditor. 

4) Tanggungjawab auditor. 

 

3.3.2.2 Kerahasiaan (  ) 

Kerahasiaan adalah sikap auditor dalam menghargai nilai 

dan juga kepemilikan informasi yang diterimanya serta tidak 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang 

memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan (PER/04/M.PAN/03/2008). 

Kerahasiaan diukur dengan menggunakan 5 item 

pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor 
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terhadap kode etik auditor. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kerahasiaan diadopsi dari penelitian Arini (2010). 

Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan 

menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana semakin mengarah 

ke poin 1 menunjukkan bahwa tingkat kerahasiaan rendah dan 

semakin mengarah ke poin  5 menggambarkan bahwa tingkat 

kerahasiaan tinggi. Indikator yang digunakan sebagai berikut : 

1) Kehati-hatian atas informasi yang diperoleh. 

2) Penggunaan dan pengungkapan informasi. 

 

3.3.2.3 Kompleksitas Tugas (  ) 

Kompleksitas tugas adalah persepsi individu terhadap 

tugas yang tidak terstruktur, sulit dipahami, dan ambigu  

(Parhan, 2018). Kompleksitas tugas diukur dengan 

menggunakan 6 item pernyataan yang menggambarkan tingkat 

persepsi auditor terhadap tugas yang dikerjakan. Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur kompleksitas tugas diadopsi 

dari penelitian Siti dkk., (2007). Masing-masing item 

pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 

5 poin, di mana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan 

tingkat kompleksitas tugas rendah dan semakin mengarah ke 

poin  5 menggambarkan tingkat kompleksitas tugas tinggi.  

 



42 
 

 
 

3.3.2.4 Motivasi (  ) 

Menurut Rivai (2009) dalam Valentina dkk. (2017), 

motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu. 

Motivasi diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan 

yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap diri 

auditor dalam memberikan kinerja yang terbaik. Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur motivasi diadopsi dari 

penelitian Siregar (2012). Masing-masing item pernyataan 

tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di 

mana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa 

motivasi auditor rendah dan semakin mengarah ke poin  5 

menggambarkan bahwa motivasi auditor tinggi. 

 

3.3.2.5 Ketidakjelasan Peran (  ) 

Ketidakjelasan peran adalah kurangnya informasi yang 

dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, 

ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan 

lainnya, dan ketidakpastian sanksi terhadap perilaku yang 

dilakukan (Azhar, 2013). 

Ketidakjelasan peran diukur dengan menggunakan 5 

item pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor 
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terhadap tugas dilakukan. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur ketidakjelasan peran diadopsi dari penelitian 

Agustina (2009). Masing-masing item pernyataan tersebut 

diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana 

semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan ketidakjelasan 

peran rendah dan semakin mengarah ke poin  5 

menggambarkan ketidakjelasan peran tinggi. 

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol variabel-variabel 

independen yang mempengaruhi kinerja auditor. Penelitian ini 

menggunakan 2 variabel kontrol yaitu komitmen organisasional dan 

kompetensi. 

3.3.3.1 Komitmen Organisasional 

Menurut Robbins (2001) dalam Wildan (2016), 

komitmen karyawan pada organisasi adalah perasaan suka atau 

tidak suka seorang karyawan terhadap organisasi tempat dia 

bekerja. Komitmen organisasional dalam diri auditor akan 

membuat auditor melaksanakan segala tugas serta tanggung 

jawabnya dengan penuh sukacita karena keinginannya untuk 

tetap bertahan di organisasi tersebut serta kecintaannya 

terhadap pekerjaannya. Komitmen yang tepat dapat 

memberikan motivasi yang tinggi serta memberikan dampak 
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yang positif terhadap kinerja. Auditor yang merasa jiwanya 

telah terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka 

akan membuat dirinya merasa senang dalam bekerja sehingga 

kinerjanya dapat meningkat. Sehingga dapat dikatakan apabila 

auditor memiliki komitmen organisasional yang tinggi akan 

meningkatkan kinerjanya. 

Hal tersebut selaras dengan penelitian Ananta (2013), 

Widyaningrum (2013), Firdausy dan Nazar (2013) serta 

Khikmah dan Priyanto (2013) yang menunjukkan hasil 

penelitian bahwa komitmen organisasional memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja auditor. 

Komitmen organisasional diukur dengan menggunakan 7 

item pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor 

terhadap organisasinya. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur komitmen organisasional diadopsi dari penelitian 

Siregar (2012). Masing-masing item pernyataan tersebut 

diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana 

semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan komitmen 

organisasional rendah dan semakin mengarah ke poin  5 

menunjukkan komitmen organisasional tinggi. 
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3.3.3.2 Kompetensi 

Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan auditor 

dalam melaksanakan audit denga benar, yang diukur dengan 

indikator mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian 

khusus (Sukriah dkk., 2009). Auditor yang memiliki 

kompetensi yang baik maka pemahamannya atas laporan 

keuangan juga akan lebih baik sehingga auditor dapat dengan 

cepat ketika melakukan analisis mengenai kesalahan yang 

terjadi (Ariani dan Badera, 2015). Auditor yang memiliki 

kompetensi akan dapat menciptakan laporan dari hasil 

pemeriksaan yang berkualitas yang menjadi salah satu 

penilaian terhadap kinerja auditor. Apabila auditor dapat 

melakukan pemeriksaan dengan teliti, cermat serta objektif 

maka auditor telah melakukan pekerjaannya dengan baik yang 

artinya kompetensi yang dimiliki oleh auditor dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ariani dan Badera (2015), Yendrawati dan 

Narastuti (2014) dan Baisary (2013) dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi seorang auditor 

memiliki perngaruh yang positif terhadap kinerja auditor yang 

artinya semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka 

semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan oleh auditor. 
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Kompetensi diukur dengan menggunakan 10 item 

pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor 

terhadap pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur kompetensi diadopsi dari 

penelitian Arini (2010). Masing-masing item pernyataan 

tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di 

mana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa 

kompetensi auditor rendah dan semakin mengarah ke poin  5 

menggambarkan bahwa kompetensi auditor tinggi. Indikator 

yang digunakan sebagai berikut : 

1) Mutu personal. 

2) Pengetahuan umum. 

3) Keahlian khusus. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah tidaknya 

instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji 

validitas digunakan juga untuk mengukur apakah pernyataan pada 

kuesioner sudah mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Santoso, 2004 dalam Murniati dkk., 

2013). Data dikatakan valid apabila hasil uji Pearson Correlation 

menunjukkan seluruh indikator memiliki korelasi yang signifikan (**) 
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dengan total skor keseluruhan indikator. Uji validitas ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel yang 

ditunjukkan oleh nilai pearson correlation pada output SPSS. 

Pertanyaan tersebut dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode ini digunakan untuk 

mengukur ketepatan dari setiap pernyataan kuesioner atau indikator 

yang digunakan. 

 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas atau kehandalan suatu kuesioner yang menjadi indikator dari 

variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang 

terhadap kuesioner tersebut stabil dari waktu ke waktu (Santoso, 2004 

dalam Murniati dkk., 2013). Pengujian reliabilitas ini menggunakan 

Cronbach Alpha, semakin tinggi nilai Cronbach Alpha maka tingkat 

reliabilitas semakin baik. Berikut adalah tabel tingkat reliabilitas data : 

Tabel 3.2  

Tingkat Reliabilitas Data 

 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

>0,9 Reliabilitas Sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas Tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas Moderat 

<0,5 Reliabilitas Rendah 

Sumber : Murniati dkk. (2013) 
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3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

3.4.3.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas digunakan untuk menguji apakah 

sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan 

normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov lebih 

besar dari α = 0,05 (Murniati dkk., 2013). 

 

3.4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pada analisis regresi, heteroskedastisitas berarti situasi di 

mana keragaman variabel independen bervariasi pada data 

yang dimiliki. Salah satu asumsi kunci metode regresi biasa 

adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama pada tiap-

tiap sampelnya. Asumsi inilah yang disebut homoskedastisitas. 

Jika keberagaman residual/error tidak bersifat konstan, data 

dapat dikatakan bersifat heteroskedastisitas (Murniati dkk., 

2013). Apabila pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser, jika 

nilai absolut lebih besar dari alpha (α) maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006 dalam Wibowo, 2012). 

 

3.4.3.3 Uji Multikolinearitas 

Istilah multikolinearitas pertama kali ditemukan oleh 

Ragnar Frisch yang berarti adanya hubungan linear yang 
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“sempura” atau pasti diantara beberapa atau semua variabel 

bebas dari model regresi berganda. Multikolinearitas 

berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear 

pasti (Murniati dkk., 2013). Cara yang digunakan untuk 

mendeteksi multikolinearitas yaitu melalui tolerance value dan 

VIF (Variance Inflation Factor). Jika tolerance value < 1 dan 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Murniati dkk., 

2013). 

 

3.4.4 Uji Hipotesis 

3.4.4.1 Koefisien Determinasi R
2
 

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang 

menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan 

data. Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi 

dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh regresi. Nilai R
2
 

berkisar antara 0 sampai 1, apabila R
2 

= 0 berarti tidak ada 

hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen, sedangkan jika R
2
 = 1 berarti suatu hubungan yang 

sempurna. Regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka 

digunakan adjusted R
2
 sebagai koefisien determinasi (Ghozali, 

2009 dalam Ngo, 2013).
 

 

 



50 
 

 
 

3.4.4.2 Uji Model Fit  (Uji F) 

Uji  F  bertujuan  mengetahui  apakah  perumusan  model  

sudah tepat  atau  fit.  Uji  ini  dengan  membandingkan  

signifikansi  F hitung  <  α  (0,05),  atau  jika  hasil  F  hitung  

>  dari  F  tabel  maka model  yang  dirumuskan  sudah  tepat  

(goodness  of fit). 

 

3.4.4.3 Analisis Regresi 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

model analisis regresi berganda yang bertujuan untuk 

memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Persamaan 

regresinya adalah : 

        

                                    

                                       

              + e 

 

Dimana : 

Kinerja = kinerja auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

   = konstanta 

       = koefisien regesi 

Integritas = integritas 
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Rahasia = kerahasiaan 

Kompleks = kompleksitas tugas 

Motivasi = motivasi 

Ketidakjelasan = ketidakjelasan peran 

Komitmen = komitmen organisasional 

Kompetensi = kompetensi 

e  = error 

 

3.4.4.4 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi α = 5% 

sehingga jika p value < 0,05, maka Ha diterima dan jika p 

value > 0,05, maka Ha ditolak (Ghozali dalam Manik dan 

Sitohang, 2017). 

  


