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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi danSampel 

Populasi penelitian ini yaitu seluruh auditor eksternal di KAP 

Semarang.Sampel penelitian ini diambil dengan Metode Purposive Sampling, 

dimana pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel dari 

populasi berdasarkan kriteria tertentu.Yaitu: 

1. Bekerja minimal setahun sehingga auditor sudah mengalamiburnout (bukan 

auditor baru). 

2. Bersedia mengisi kuesioner. 

Daftar KAP di Semarang 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

NO KAP Alamat Jumla

h 

auditor 

Auditor 

bersedi

a  

1 KAP Bayudi, Yohana, 

Suzy,Arie 

Jl. Mangga V No. 6 8 8 

2 KAP Benny, Tonny,Frans,dan Jl.PuriAnjasmoro Blok EE. - - 
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Daniel 1No. 6 

3 KAP Darsonodan Budi 

CahyoSantoso 

Jl. Mugas Dalam No. 65 21 8 

4 KAP Tarmizi Ahmad Jl. DewiSartika Raya No. 7 - - 

5 KAP HeliantonodanRekan Jl. Tegalsari Barat V No. 

24 

3 - 

6 KAP 

Hananta,Budiantodanrekan 

Jl.SisingamangarajaNo. 20-

22 

10 - 

7 KAP Hadoridanrekan Jl. Tegalsari Raya No. 53 10 - 

8 KAP I.Soetikno Jl. Durian Raya No. 20 

Kav. 3 

8 8 

9 KAP AchmadRasyid, Jerry, 

Hisbullah 

Jl. Muara Mas Timur no 

224 

7 6 

10 KAP 

Ruchendi,Mardjito,danRushadi 

Jl. Beruang Raya - - 

11 KAP TriwibowoYulianti Jl. MT Haryono No 548  10 8 

12 KAP Kumalahadi&Sugeng Jl. Bukit Agung Blok AA, -  
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Pamudji 1-2 

13 KAP Leonard, Muliadan 

Richard 

Jl. Marina No. 8, Komp. 

PRPP 

50 - 

14 KAP Sodikin dan Harijanto Jl. Pamularsih Raya No. 16 6 5 

15 KAP Riza, Adi, Syahril &rekan Jl. Taman Durian No. 2  

Srondol, Banyumanik 

6 5 

16 KAP Rahardja Jl. Rawasari No. 2 Srondol 20 - 

TOTAL 148 48 

Sumber :www.iapi.or.id 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1.   Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah data primer. Sumber data penelitian ini 

adalah jawaban kuesioner dari responden auditor yang bekerja pada KAP di 

Semarang. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu kuesioner yang 

dibagikan kepada reponden auditor yang bekerja pada KAP di Semarang. 

http://www.iapi.or.id/
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3.3.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Independen 

3.3.1.1  Ketidakjelasan Peran 

Ketidakjelasan peran adalah persepsi auditor tentang tidak cukupnya 

informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, 

ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan dengan lainnya, dan 

ketidakpastian sangsi dan ganjaran terhadap perilaku yang dilakukan (Agustina, 

2009).Terdiri dari 6 item pernyataanyang diukur dengan Skala Likert 5 poin, di 

mana semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan ketidakjelasan perantinggi. 

Indikator yang digunakan antara lain: 

1. Tidak mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan KAP. 

2. Tidak memahami tentang wewenang yang dimiliki saat ini untuk 

memutuskan hal-hal yang berkaitan dalam penugasan. 

3. Tidak jelas mengenai pekerjaan yang seharusnya dilakukan dalam 

KAP. 

4. Merasa rencana dan tujuan pekerjaan tidak jelas dalam mencari 

indikasi adanya kecurangan. 

5. Tidak dapat membagi waktu dengan baik antara harus menyelesaikan 

penugasan di lapangan dengan menyelesaikan laporan yang diminta 

atasan maupun klien. 

6. Deskripsi di kantor saya tidak jelas. 
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 3.3.1.2. Konflik Peran 

Konflik peran adalah persepsi auditor tentang situasi tekanan untuk 

melakukan tugas berbeda dan tidak konsisten dalam waktu yang 

bersamaan (Agustina, 2009).Terdiri dari 5 item pernyataanyang diukur 

dengan Skala Likert 5 poin, di mana semakin mengarah ke poin 5 

menggambarkan konflik perantinggi.Indikator yang digunakan antara lain: 

1. Menerima penugasan dari dua atau lebih senior yang saling 

bertentangan secara prinsip. 

2. Melakukan penugasan yang mungkin ditolak oleh orang lain seperti 

penugasan tanpa didukung pengetahuan yang memadai tentang 

bidang usaha klien. 

3. Melakukan pekerjaan dalam penugasan yang sebenarnya menurut 

saya tidak perlu. 

4. Bekerja dengan dua tim kerja atau lebih dengan cara kerja yang 

berbeda-beda. 

5. Penugasan tanpa didukung sumber daya manusia (rekan kerja) yang 

kompeten. 
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3.3.1..3 Kelebihan peran 

Kelebihan peranadalah suatu keadaan di mana auditor memiliki 

terlalu banyak pekerjaan untuk dilaksanakan pada suatu waktu tertentu 

(Agustina, 2009). Terdiri dari 5 item pernyataanyang diukur dengan Skala 

Likert 5 poin, di mana semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan 

kelebihan perantinggi. Indikator yang digunakan antara lain: 

1. Memiliki terlalu banyak pekerjaan untuk dilaksanakan pada suatu 

waktu tertentu. 

2. Mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan lebih dari satu 

orang, tetapi dikerjakan sendiri. 

3. Merasa bahwa standar pekerjaan terlalu banyak daripada yang 

seharusnya. 

4. Pada masapenuh(peak season)di mana KAP kebanjiran pekerjaan, 

harus mengerjakan semua pekerjaan pada periode waktu yang sama. 

5. Sering diberi pekerjaan yang seharusnya bukan merupakan bagiannya. 

  3.3.1.4.  TipeKepribadian 

Menurut Robbins dan Timothy (2008) dalam Gusnita (2013) 

mengungkapkan bahwa tipe kepribadian A adalah kepribadian yang 

terkena stress. Tipe kepribadian A digolongkan sebagai individu yang 

tidak suka bersantai, orientasi pada hasil, selalu terburu-buru, tidak 
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mengenal waktu istirahat, selalu tidak puas, selalu individual dalam 

berbagai hal, cepat emosi, tidak sabaran.Sedangkan Tipe kepribadian 

Badalah individu yang memiliki kepribadian ceria, santai, tidak terlalu 

berorientasi pada hasil, tidak terburu-buru, selalu menyempatkan diri 

untuk beristirahat, selalu menerima kekurangan dan kelemahan diri, tidak 

cepat emosi. 

Terdiri dari 15 item pernyataanyang diukur dengan Skala Likert 5 

poin, di mana semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan  tipe  

kepribadian A yang tinggi 

   3.3.1.5.  LingkunganKerjaIndividu 

Lingkungan kerja individu adalah kehidupan sosial, psikologi, dan 

fisik dalam perusahaan yang kurang kondusif dan berpengaruh terhadap 

pekerja dalam melaksanakan tugasnya(Eker dan Anbar, 2008).  

Terdiri dari 10 item pernyataanyang diukur dengan Skala Likert 5 

poin, di mana semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan lingkungan 

kerja individutinggi. Pertanyaan nomor 7-10 direcording. 
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3.3.1.6.   Organizational Justice 

Organizational Justice adalah gambaran auditor mengenai adil 

tidaknya perusahaan memperlakukan dirinya(Aghaei,2012). 

Organizational Justice  diukur menggunakan 17 item pertanyaan yang 

terbagi dalam 3 instrumen. Distributive justice dengan 5 pertanyaan, 

Procedural justice dengan 6 pertanyaan dan 6 pertanyaan untuk 

interactional justice.,dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimana 

semakin mengarah ke poin 5 semakin tinggi keadilan organisasi. 

Pertanyaan nomor direcording. 

Indikator yang digunakan yaitu : 

1. Jadwal kerja dan beban kerja yang adil 

2. Gaji yang diterima adil 

3. Keputusan yang dibuat adalah bias 

4. Perlakuan atasan terhadap karyawan baik 

5. Reward yang diterima adil 

3.3.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah burnoutyaitu sebuah 

syndrome stress mental  yang khusus, yang merupakan gabungan dari 3 

keenderungan jiwa yaitu kelelahan emosional (emotional exhaustion), penurunan 
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prestasi kerja (reduced personal accomplishment) serta sikap ketidakpedulinya 

terhadap karir dan diri sendiri ( depersonalization).  

Terdiri dari 13  item pernyataan yang terbagi dalam 3 instrumen. dari yang 

diukur dengan Skala Likert 5 poin, di mana semakin mengarah ke poin 5 

menggambarkan burnout tinggi. Pertanyaan nomor 8 direcording. Indikator yang 

digunakan antara lain: 

1. Merasa pekerjaan membuat stres dan tertekan sekali. 

2. Mengalami kelelahan emosional dalam bekerja. 

3. Mengalami kelelahan fisik dalam bekerja. 

4. Merasa selalu ada yang kurang dengan hasil kerja saya. 

5. Sering merasa tidak puas dengan pekerjaan karena tuntutan pekerjaan yang 

menumpuk dan belum terselesaikan. 

3.4. Metode Analisa Data 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Tujuan analisis deskripstif untuk memberi gambaran suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standard deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis dan skewness. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel penelitian. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistik 

deskriptif yang menghasilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar 

deviasi (Murniati.,dkk.,2013). 
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3.4.2. Uji Kualitas Data  

3.4.2.1. Uji Validitas 

Uji Validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan setiap pertanyaan dalam 

kuesioner atau indikator yang digunakan. Suatu kuesioner dikatakan valid 

apabila indikator pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner tersebut. Dikatakan valid jika r hitung > r table 

(Murniati,dkk,2013). 

  3.4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner menjadi reliable kalau jawaban 

responden tetap dari waktu ke waktu. Dikatakan Reliabel jika nilai 

cronbach’s alpha  0,6 (Murniati,dkk,2013). 

3.4.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dipakai untuk uji 

hipotesis yaitu sampel dan populasi merupakan data empiris yang memenuhi 

hakekat naturalistik. Dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Normal jika 

nilai sig Kolmogorov-Smirnov>0,05 (Murniati,dkk,2013). 
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3.4.4. Uji Asumsi Klasik 

    3.4.4.1. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitasbertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Dilakukan dengan uji Glejser. 

Tidak terdapat heterokedastisitas jika nilai sig > 0,05 (Murniati,dkk,2013). 

 

     3.4.4.2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitastujuannya untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dilakukan dengan 

tolerance value dan VIF (Variance Inflation Factor). Tidak terdapat 

multikolinearitas apabila tolerance value  0,1 dan VIF < 10 

(Murniati,dkk,2013). 

 

3.4.5. Uji Model Fit (Uji F) 

Uji model fit (uji F) tujuannya untuk mengetahui apakah variabel independen bisa 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen, disebut model fit. 

(Murniati,dkk,2013). 
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3.4.6. Koefisien Determinasi  

TujuanKoefisien determinasi untuk mengetahui presentase perubahan variable 

dependen yang disebabkan oleh variable independen. Besarnya koefisiensi 

determinasi (adjusted R²) antara nol dan satu(Murniati,dkk,2013). 

 

3.4.7. Uji t 

Uji t tujuannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen.Penelitian ini diuji dengan uji regresi linear berganda 

dimana variabel independen lebih dari satu dan satu variabel dependen, lewat 

SPSS. (Murniati,dkk,2013) 

Persamaan regresi:   

BO = α1 RA + α2 RC + α3 RO + α4 PT + α5 WE +α6OJ+e 

BO =  Burnout 

α1- α6 =  Koefisien 

RA = Ketidakjelasanperan 

RC = Konflikperan 

RO = Kelebihanperan 

PT = TipeKepribadian 

WE = Lingkungankerjaindividu 

OJ = Organizational Justice 

e = Eror 
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Jika nilai sig < 0,05 dan nilai α1-α6> 0 maka H1-H6 penelitian ini diterima.Jika 

nilai sig ≥ 0,05 dan nilai α1-α6 ≤ 0 maka H1-H6 penelitian ini ditolak.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


