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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi penelitian ini yaitu auditor yang bekerja dalam KAP di Kota 

Semarang. Subjek pada penelitian adalah auditor – auditor yang bekerja dalam 

masing – masing KAP di Kota Semarang. Sampel didapatkan dari jumlah KAP 

yang terdaftar dalam IAPI dalam artian telah mendapatkan sertifikasi atau ijin 

resmi dari pemerintahan untuk membuka kantor akuntan publik. 

3.1.2 Sampel 

Tabel 3.1 Daftar Kantor Akuntan Publik Kota Semarang dan Jumlah 

Auditor 

No Nama KAP Alamat 

Jumlah 

Auditor 

1 KAP Hananta Budianto & Rekan Jl. Sisingamangaraja 20-22 11 

2 KAP Bayudi, Yohana, Suzy & Arie Jl. Mangga V No. 6 8 

3 KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso Jl. Mugas Dalam 65 20 

4 KAP Yulianti SE., BAP Jl. Letjen MT Haryono 548  9 

5 KAP Pho Seng Ka Jl. Muara Mas Timur 242  4 

6 

KAP Benny Gunawan, Tony, Frans & 

Daniel 

Jl. Puri anjasmoro BIok DD 

1/3 

10 
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7 KAP Leonard Mulia & Richard Jl. Marina 8 komp PRPP 20 

8 KAP Ruchendi, Mardijito & Rushadi Jl. Beruang Raya no 48 14 

9 KAP Hadori & Rekan Jl. Tegalsari raya no 53 10 

10 KAP Idjang Soetikno Jl. Durian raya no.20 kav.3 5 

11 KAP Heliantono & Rekan Jl. Tegalsari barat v no. 24 3 

12 KAP Endang Dewi Wati 

Jl. Lingkar tanjung mas A-

19 

2 

13 KAP Sodikin & Harijanto Jl. Pamularsih raya no.16 20 

14 KAP Ashari dan Ida Nurhayati Jl. Supriyadi no. 215A 15 

15 KAP Arnestesa Jl. Smarthouse no. 28 - 

16 KAP Jonas Subarka 

Jl. Puri Anjasmoro no. 

EE3/12A 

10 

17 KAP Sugeng Pamudji & Rekan 

Jl. Bukit Agung Blok AA 

no.1 

25 

18 KAP Dr. Rahardja, M.Si., CPA Jl. Rawasari No. 2 - 

19 KAP Riza, Adi, Syahril & rekan Jl. Taman Durian no.2 - 

20 KAP Sarastanto & rekan Jl. Bukit Gentong no. 4 15 

21 KAP Siswanto 

Grand Tembalang Regency 

BA-02 

- 

22 KAP Dra. Suhartati & rekan Cluster Atlanta no. 83 - 

23 KAP Suratman Bukit Anyelir Raya no. 197 - 

24 KAP Tarmizi Achmad Jl. Dewi Sartika Raya no. 17 13 
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Sumber: www.iapi.or.id 

       Data tabel 3.1 peneliti dapatkan dari halaman resmi IAPI dimana 

menunjukkan kantor akuntan publik di Kota Semarang yang telah bersetrifikasi. 

Beberapa tidak tercantum jumlah auditor dikarenakan kantor bersangkutan 

tidak menjawab pada saat peneliti menanyakan jumlah auditor yang bekerja 

pada kantor akuntan publik tersebut. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif primer dimana dengan 

melakukan survei. Seperti pada penelitian lain, penelitian ini menggunakan 

data primer yang merujuk pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama, 

yang pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja dalam KAP di Kota 

Semarang. Sumber data penelitian didapakan dari hasil responden menjawab 

kuisioner yang diberikan oleh peneliti. Hasil kuisioner nantinya akan diolah 

untuk mencari pengaruh antara variabel dependen yaitu prestasi kerja dengan 

variabel independen yaitu tanggung jawab, pengalaman, otonomi, locus of 

control dan profesionalisme 

25 KAP Teguh Heru & rekan Jl. Panda Utara I no. 9 10 

26 KAP Arie Rachim Jl. Dargo Blok A no. 6 10 

27 KAP Tahrir Hidayat 

Jl. Pusponjolo Tengah 1 no. 

2A 

- 

28 KAP Harhinto Teguh & Rekan Jl. Padma Boulevard No.30 4 

Jumlah 238 

http://www.iapi.or.id/
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian adalah variabel yang diteliti 

oleh peneliti yaitu tanggung jawab, pengalaman, otonomi, locus of control dan 

profesionalisme. Kuisioner atas variabel – variabel tersebut akan disebarkan 

pada kantor – kantor akuntan publik di Kota Semarang. Peneliti akan menemui 

auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik yang kemudian menyebarkan 

kuisioner pada mereka. Jika auditor tidak sedang ditempat, kuisioner akan 

peneliti titipkan dan peneliti akan kembali untuk mengambil kuisioner yang 

telah dijawab oleh auditor setelah auditor kembali. 

3.2.3 Alat Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data 

responden. Responden akan diberikan beberapa lembar pertanyaan yang 

disesuaikan dengan variabel yang peneliti lakukan penelitian. 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Prestasi Kerja 

Prestasi kerja sendiri merupakan persepsi responden mengenai tingkat 

kompetensinya dibandingkan rekan – rekan kerjanya. Responden akan diminta 

untuk menjawab 7 nomor pertanyaan yang kemudian diukur menggunakan 

skala Likert 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). 

3.3.2 Tanggung Jawab 

Variabel tanggung jawab merupakan bagian dari ARQ (Ascription 

Responsibility Questionnaire) dimana tanggung jawab merupakan persepsi 
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responden mengenai ukuran tanggung jawab yang dimilikinya. Kuisioner atas 

variabel tanggung jawab berjumlah 7 nomor yang dikemukakan oleh Hakstian 

et al (1986) dan diukur menggunakan skala Likert 1 (Sangat Tidak Setuju) 

hingga 5 (Sangat Setuju). 

3.3.3 Pengalaman 

Pengalaman adalah persepsi responden mengenai banyaknya dan lamanya 

audit yang dilakukan oleh responden. Responden diberikan 2 nomor 

pertanyaan yang kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert 1 (Sangat 

Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).  

3.3.4 Otonomi 

Otonomi sendiri adalah persepsi responden mengenai tingkat kewenangan 

yang dimilikinya untuk bertindak, berpartisipasi dalaam penetapan tujuan dan 

menerapkan professional judgement. Kuisioner tentang otonomi ini 

dikemukakan oleh Lengermann (1972) dan Cenker & Pearson (1993). 

Responden akan diberikan pertanyaan sebanyak 4 nomor dan diukur 

menggunakan skala Likert 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). 

3.3.5 Locus of Control 

Locus of control merupakan keyakinan responden tentang pekerjaannya 

sebagai auditor. Peneliti menggunakan kuisioner locus of control pekerjaan 

Spector (1988) dengan memberikan responden pertanyaan sebanyak 16 nomor 

diukur dengan skala Likert 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). 

Semakin tinggi skor yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa 
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responden memiliki locus of control internal. Pertanyaan nomor 1 hingga 7 

mengarah pada locus of control internal, sedangkan nomor 8 hingga 16 

mengarah pada locus of control eksternal. Nantinya peneliti akan melakukan 

skoring reverse terhadap pengujian atas hasil dari pertanyaan nomor 8 hingga 

16 dimana jika responden menjawab skor 1, maka dalam pengujian peneliti 

akan menginputnya 5. 

3.3.6 Profesionalisme 

 

       Adalah persepsi responden mengenai tingkat kepatuhannya terhadap 

standar profesinya. Dalam profesi sebagai auditor, standar yang harus dipatuhi 

yaitu standar yang telah diatur oleh Dewan SPAP Ikatan Indonesia (IAI). 

Responden akan diminta untuk menjawab 18 nomor pertanyaan yang diukur 

menggunakan skala Likert 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).  

3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1 Uji Validitas 

       Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang 

diukur memang benar-benar variabel yang akan diteliti oleh peneliti (Cooper 

dan Schindler, dalam Zulganef, 2006). Suatu tes menghasilkan data yang tidak 

relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang 

memiliki validitas rendah. Jika dalam pengujian ditemukan pertanyaan yang 

tidak valid maka perlu untuk dihilangkan pertanyaan yang tidak valid tersebut 

dan dilakukan pengujian ulang. 



  

 

30 

 

       Peneliti menggunakan rumus koefisien korelasi yang dikemukakan Karl 

Pearson : 

r = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 −(∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√([𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2] [𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2])
 

 

Dimana : 

r = koefisien korelasi  

n = jumlah sampel  

x = tingkat skor indikator  

y = total skor indikator 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

       Sumadi (2004: 28) menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan 

sejauhmana hasil pengukuran pengujian dengan alat uji tersebut dapat 

dipercaya. Reliabilitas sendiri berasal dari kata reliability dimana dapat 

diartikan sebagai pengukuran yang stabil atau konstan (Walizer, 1987). 

Kuisioner dapat kita katakan reliabel jika jawaban individu terhadap 

pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel dapat kita 

katakan reliabel jika hasil α (Cronbach Alpha) > 0,60. Untuk menghitung 

reliabilitas kuisioner, dapat menggunakan rumus Cronbach alpha : 

α= 
𝑘

𝑘−1
 [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Dimana : 
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α  = koefisien reliabilitas 

k  = jumlah perntanyaan dalam kuisioner 

𝜎𝑏
2 = varians pertanyaan soal 

𝜎𝑡
2 = varians hasil tes 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 

3.4.3.1 Uji Normalitas 

 

       Tujuan dari uji normalitas sendiri adalah apakah dengan model 

regresi, variabel dependen dan independent memiliki distribusi yang 

normal atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

Kolmogorov – Smirnov dimana data dikatakan berdistribusi normal jika 

memiliki nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 dan jika data tidak 

normal, maka melakukan perbaikan dengan menghilangkan data yang 

dianggap tidak normal dalam pengujian (Ghozali, 2006). 

3.4.3.2 Uji Heterokedastisitas 

       Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser. Jika didapatkan bahwa variabel independen 

signifikan mempengaruhi variabel dependen, dapat dikatakan bahwa 

adanya indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Mengingat model regresi 

dikatakan baik jika homoskedastisitas atau tidak adanya 

heteroskedastisitas. Bila dilihat dari probabilitas signifikansinya diatas 

tingkat kepercayaan (α> 0,05). Jika terjadi heteroskedastisitas maka 
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perlu untuk diperbaiki dengan mentransformasi data menggunakan log 

atau logaritma natural (Ghozali, 2006). 

3.4.3.3 Uji Multikolinearitas 

 

       Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah adanya 

korelasi atau hubungan antar variabel independen. Jika dari pengujian 

tidak menunjukkan korelasi antara variabel independen maka variabel 

tersebut dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika terdapat korelasi antara 

variabel satu dengan variabel lainnya maka variabel tersebut dapat 

dikatakan tidak orthogonaldimana nilai korelasi antar variabel 

independen sama dengan 0. Seperti model regresi, dikatakan bebas dari 

multikolinieritas jika toleransi < 0,10 (Ghozali, 2006). Jika ditemukan 

multikolinieritas, maka perlu untuk mengganti atau menghilangkan 

variabel independent yang memiliki tingkat korelasi paling tinggi. 

3.5 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji Regresi Berganda 

       Peneliti menggunakan regresi berganda sebagai alat pengujian dalam 

penelitian ini dengan rumus :  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

Dimana : 

Y  = Prestasi Kerja 

a  = Konstanta 

b1 – b4 = Koefisien regresi berganda 
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X1  = Tanggung jawab 

X2  = Pengalaman 

X3  = Otonomi 

X4  = Locus of control 

X5  = Profesionalisme 

e  = Error 

       Hipotesis diterima jika pada pengujian dengan menggunakan uji regresi 

berganda apabila sig. lebih kecil daripada α dimana dalam penelitian ini α = 

0,05 dan nilai β bernilai positif. Jika nilai sig. menunjukkan hasil yang lebih 

tinggi daripada nilai α maka hipotesis ditolak. Hal serupa juga berlaku jika 

nilai β bernilai negatif dengan nilai sig. lebih kecil daripada nilai α hipotesis 

juga ditolak. 
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