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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Populasi adalah obyek penelitian yang memiliki ciri-ciri yang telah 

ditetapkan peneliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

auditor yang bekerja di daerah kota Semarang. 

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagai 

responden penelitian, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap 

dapat menggambarkan populasinya. Teknik untuk mendapatkan sampel 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria berdasarkan 

pertimbangan (judgment) sebagai berikut: 

1. Auditor yang lebih dari satu tahun bekerja pada KAP di Semarang 

2. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 
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Tabel 3.1 

Daftar Kantor Akuntan Publik Semarang 

No 
Nama KAP 

Jumlah 

Auditor 

Jumlah 

Responden 

1. 

KAP Achmad Rasyid, Hisbullah 

& Jerry 
5 - 

2. 
KAP Ashari dan Ida Nurhayati 8 5 

3. 

KAP Bayudi, Yohanna, Suzzy, 

Arie 
9 6 

4. 
KAP Beny, Tony, Frans & Daniel 10 6 

5. 

KAP Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 
6 - 

6. 

KAP Hadori Sugiarto Adi & 

Rekan 
7 - 

7. 

KAP Drs.Hanata Budianto & 

Rekan 
9 - 

.8 KAP Heliantono & Rekana 6 - 

9. KAP I. Soetikno 10 - 

10. 
KAP Leonard, Mulia & Richard 7 - 

11. KAP Ngurah Arya & Rekan 5 - 

12. 
KAP Rizal,Adi, Syahril & Rekan 10 6 

13. 

KAP Ruchendi, Mardjito & 

Rushadi 
5 - 

14. KAP Siswanto 8 4 

15. KAP Sodikin Haryanto 9 6 

16. KAP Drs.Tahir Hidayat 6 - 

17. KAP Tarmizi Achmad 10 7 

18. KAP Tri Bowo Yulianti 12 8 

Total 142 48 

 Sumber : www.iapi.or.id 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

http://www.iapi.or.id/
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Data primer merupakan data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya dengan menggunakan kuesioner mengenai 

tema penelitian di KAP Semarang.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa jurnal, 

dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

 3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

opini, yaitu perolehan data untuk mendapatkan opini individu. 

Bentuk teknik opini dalam pengumpulan data adalah dengan metode 

survei. 

 3.2.3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data berupa kuesioner, dimana kuesioner 

ditujukan kepada auditor di KAP Semarang mengenai sifat 

kepribadian, stress kerja, turnover intention, posisi auditor, 

intensitas moral, kompleksitas tugas, locus of control, komitmen 

organisasi, tekanan anggaran waktu dan perilaku disfungsional audit.  

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai 

berikut :  

a. Kuesioner 

Pertanyaan mengenai sifat kepribadian, stress kerja, 

turnover intention, posisi auditor, intensitas moral, kompleksitas 
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tugas, locus of control, komitmen organisasi, tekanan anggaran 

waktu dan perilaku disfungsional audit. 

b. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku, 

hasil laporan lain maupun data yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.3. Definsi Operasional dan Pengukuran Variabel penelitian 

 3.3.1. Variabel Dependen 

Perilaku disfungsional audit adalah tindakan disfungsional yang 

dilakukan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit (Pierce dan 

Sweeney, 2004 dalam Silaban 2009). Variabel perilaku disfungsional 

auditor ini diukur dengan menggunakan 12 item pernyataan, skala 

pengukurannya menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5, untuk 

jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1, untuk jawaban Tidak 

Setuju (TS) diberikan skor 2, untuk jawaban Netral (N) diberikan skor 3, 

untuk jawaban Setuju (S) diberikan skor 4 dan untuk jawaban Sangat Setuju 

(SS) diberikan skor 5. Semakin tinggi skor maka akan semakin tinggi pula 

tingkat perilaku disfungsional auditor. 

  

3.3.2. Variabel Independen 

  3.3.2.1 Sifat Kepribadian  

 Sifat kepribadian merupakan dasar kepribadian individu 

yang melandasi pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dalam 
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melaksanakan tugasnya (Barrick dan Mount 2005). Variabel sifat 

kepribadian ini diukur dengan menggunakan 44 item pernyataan, 

skala pengukurannya menggunakan skala likert dengan skala 1 

sampai 5 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 

1, untuk jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, untuk jawaban 

Netral (N) diberikan skor 3, untuk jawaban Setuju (S) diberikan skor 

4 dan untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5. Semakin 

tinggi skor maka akan semakin tinggi pula tingkat sifat kepribadian 

openness to experience, conscientiousness, extraversion, 

agreeableness dan neuroticism yang dimiliki oleh auditor.  

 3.3.2.2. Stres Kerja 

 Stres kerja (job stress) diartikan sebagai kesadaran atau 

perasaan dari individu yang disebabkan oleh hal-hal yang 

menganggu perasaannya antara lain adalah tidak nyaman, tidak 

diinginkan, atau dianggap sebagai ancaman di tempat kerja 

(Montgomery et al. 1996). Variabel stres kerja ini diukur dengan 

menggunakan 4 item pernyataan, skala pengukurannya 

menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5, karena kuesioner 

direcoding untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 

5, untuk jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan skor 4, untuk jawaban 

Netral (N) diberikan skor 3, untuk jawaban Setuju (S) diberikan skor 

2 dan untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan skor 1. Semakin 
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tinggi skor maka akan semakin tinggi pula tingkat stress kerja yang 

dialami oleh auditor.  

  3.3.2.3. Turnover Intention 

 Turnover intentions (keinginan berpindah) mencerminkan 

keinginan individu untuk meninggalkan organisasi dan mencari 

alternatif pekerjaan (Zeffane, 1994  dalam Widodo 2010). Variabel 

turnover intention ini diukur dengan menggunakan 3 item 

pernyataan, skala pengukurannya menggunakan skala likert dengan 

skala 1 sampai 5, karena kuesioner di recoding untuk jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 5, untuk jawaban Tidak 

Setuju (TS) diberikan skor 4, untuk jawaban Netral (N) diberikan 

skor 3, untuk jawaban Setuju (S) diberikan skor 2 dan untuk jawaban 

Sangat Setuju (SS) diberikan skor 1. Semakin tinggi skor maka akan 

semakin tinggi pula tingkat turnover intention auditor.   
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 3.3.2.4. Posisi Auditor 

 Posisi auditor menunjukkan adanya perbedaan tugas, 

wewenang, tanggung jawab dan kepentingan auditor dalam 

organisasi KAP pada tingkat level masing-masing yang menjadi 

tanggung jawabnya (Setiawan dan Ghozali, 2006 dalam Silaban 

2009). Variabel posisi audit ini diukur dengan menggunakan 4 item 

pernyataan, skala pengukurannya menggunakan skala likert dengan 

skala 1 sampai 5, untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberikan skor 1, untuk jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, 

untuk jawaban Netral (N) diberikan skor 3, untuk jawaban Setuju (S) 

diberikan skor 4 dan untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan 

skor 5. Semakin tinggi skor maka menunjukkan semakin tinggi 

posisi auditor dalam KAP. 

 3.3.2.5 Intensitas Moral 

 Intensitas Moral (Moral Intensity) adalah sebuah bentuk 

gambaran situasi yang terjadi di lingkungan sosial (Jones, 1991 

dalam Dewi 2007). Variabel intensitas moral ini diukur dengan 

menggunakan 9 item pernyataan dengan 4 skenario, skala 

pengukurannya menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5, 

untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1, untuk 

jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, untuk jawaban Netral 

(N) diberikan skor 3, untuk jawaban Setuju (S) diberikan skor 4 dan 

untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5. Semakin tinggi 
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skor maka akan semakin tinggi pula tingkat intensitas moral yang 

dimiliki oleh auditor. 

 3.3.2.6. Kompleksitas Tugas  

 Kompleksitas tugas dapat didefinisikan sebagai fungsi dari 

tugas itu sendiri. Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak 

mempunyai struktur, membingungkan, dan sulit. Variabel 

kompleksitas tugas ini diukur dengan menggunakan 4 item 

pernyataan, skala pengukurannya menggunakan skala likert dengan 

skala 1 sampai 5, untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberikan skor 1, untuk jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, 

untuk jawaban Netral (N) diberikan skor 3, untuk jawaban Setuju (S) 

diberikan skor 4 dan untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan 

skor 5. Semakin tinggi skor maka akan semakin tinggi pula 

kompleksitas tugas yang dikerjakan oleh auditor. 

 3.3.2.7. Locus of Conrol  

 Locus of control individual mencerminkan keyakinan 

seseorang terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan dapat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Variabel  locus of 

control ini diukur dengan menggunakan 16 item pernyataan, skala 

pengukurannya menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5, 

untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1, untuk 

jawaban Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, untuk jawaban Netral 

(N) diberikan skor 3, untuk jawaban Setuju (S) diberikan skor 4 dan 
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untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5. Semakin tinggi 

skor maka akan semakin tinggi pula tingkat locus of control internal 

auditor. 

 3.3.2.8. Komitmen Organisasi 

  Komitmen organisasional sebagai perasaan yang dimiliki 

seorang yang bersifat relatif dari individu mengenai keterlibatan 

dirinya ke dalam bagian organisasi (Porter, et al, 1982 dalam Toly 

2001). Variabel komitmen organisasi ini diukur dengan 

menggunakan 7 item pernyataan, skala pengukurannya 

menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5, untuk jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1, untuk jawaban Tidak 

Setuju (TS) diberikan skor 2, untuk jawaban Netral (N) diberikan 

skor 3, untuk jawaban Setuju (S) diberikan skor 4 dan untuk jawaban 

Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5. Semakin tinggi skor maka akan 

semakin tinggi pula komitmen organisasi yang dimiliki oleh auditor. 

  3.3.2.9. Tekanan Anggaran Waktu  

 Tekanan anggaran waktu adalah kondisi dimana auditor 

mendapatkan tekanan di tempat kerjanya untuk menyelesaikan 

pekerjaan pada waktu dan anggaran biaya yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Variabel tekanan anggaran waktu ini diukur dengan 

menggunakan 6 item pernyataan, skala pengukurannya 

menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 5, untuk jawaban 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan skor 1, untuk jawaban Tidak 
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Setuju (TS) diberikan skor 2, untuk jawaban Netral (N) diberikan 

skor 3, untuk jawaban Setuju (S) diberikan skor 4 dan untuk jawaban 

Sangat Setuju (SS) diberikan skor 5. Semakin tinggi skor maka akan 

semakin tinggi pula tekanan anggaran waktu yang dirasakan oleh 

auditor dalam menyelsaikan tugasnya. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

 3.4.1. Uji Kualitas data 

a. Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk menguji keabsahan alat uji 

yaitu kuesioner. Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan 

kuesioner dalam memperoleh data penelitian. (Saifuddin Azwar, 

2003:5). Pengujian validitas kuesioner menggunakan Koefisien 

Product Moment Pearson, yaitu : 

   

     2222 YYNXXN

YXXYN
rXY




  

Dimana : 

 rxy =  koefisien Korelasi Product Moment  

 X   =   nilai dari item ( pertanyaan)  

 Y   = nilai dari total item  

 N   =  banyaknya responden atau sampel penelitian 

(Saifuddin 2003)  

Perhitungan ini akan dilakukan dengan program SPSS 

(Statistical Package for Social Science). Hasil perhitungan 
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validitas dibandingkan dengan tabel r product moment. Syarat 

dari uji validitas, adalah: 

1) Dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel (pada taraf 

signifikansi 5%). 

2) Dinyatakan tidak valid apabila r hitung < r tabel (pada taraf 

signifikansi 5%). 

  b. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana kuesioner yang 

digunakan untuk memperoleh data dapat dipercaya. (Saifuddin 

Azwar, 2003:4). Dapat dikatakan reliabel apabila selama dilakukan 

pengukuran hasilnya sama, selama aspek yang diukur memang tidak 

mengalami perubahan. (Saifuddin Azwar, 2003:4). Cara yang 

digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dengan melihat nilai 

Cronbach Alpha: (Saifuddin Azwar, 2003 : 35) 

 rrk

kr




1
  

 

Dimana :  = Koefisien Cronbach Alpha 

    k = Jumlah item valid 

    r = Rerata korelasi antar item 

    1 = Konstanta 
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Standar reliabilitas apabila nilai Cronbach Alpha pada 

penelitian ini lebih besar dari 0.6 (Nunally, 1996 dalam Imam 

Ghozali, 2001 : 140). 

3.4.2. Alat Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi dilakukan uji asumsi klasik 

untuk mengetahui apakah diantara variabel bebas mempunyai hubungan 

atau tidak. Data yang dapat diproses selanjutnya apabila diantara variabel 

bebas tidak mempunyai hubungan. Uji asumsi klasik meliputi: 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel 

independen dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov-

smirnov dan uji shapiro. Ketentuannya adalah apabila nilai signifikansi 

> 0,05 maka sebaran data berdistribusi normal, namun apabila nilai 

signifikansi < 0,05 maka sebaran data berdistribusi tidak normal.  

2) Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan 

atau menguji ada tidaknya hubungan linear antara variable bebas 

(independent) satu dengan variable bebas (independent) lainnya. 

Dalam analisis regresi linear berganda, terdapat dua atau lebih variable 

bebas (independent) yang diduga akan mempengaruhi variable 

tergantungnya (dependen). Pendugaan tersebut akan dapat 
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dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi adanya hubungan yang 

linear di antara variabel independent. Pendeteksian ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi 

variable-variabel independen, jika antar variable independen ada 

korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,95) maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas namun apabila korelasi 

masih di bawah (0,95) maka tidak terindikasi adanya multikolinieritas  

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melakukan 

uji glejser. Ketentuannya adalah apabila nilai signifikansi antara 

variable bebas dengan absolut residual > 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

b. Uji Regresi Linear Berganda 

Setelah melakukan uji asumsi klasik kemudian dilakukan 

analisis regresi berganda, hal ini dikarenakan jumlah variabel bebas 

lebih dari satu variabel. Dalam regresi ada variabel bebas yang 

dinyatakan dalam X dan variabel terikat yang dinyatakan dalam Y 

(Djarwanto, PS, 1985; 72). Adapun bentuk persamaan regresi 

berganda sebagai berikut:  
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Disfungsional audit =   + 1Open  + 2Cons  + 3Extra + 

4Agree + 5Neuro +   6Stres + 7Turn + 

8Posisi + 9Intens + 10Komplek + 

11Locus + 12Komit + 13Tekan  + e  

 

Keterangan: 

Disfungsi = Perilaku Disfungsional Auditor 

Open  = Openness to Experience 

Cons  = Conscientiousness 

Extra  = Extraversion 

Agree  = Agreeableness 

Neuro  =  Neuroticism 

Stres  = Stres Kerja 

Turn  = Turnover Intention 

Posisi  = Posisi Auditor 

Intens  = Intensitas Moral 

Komplek  = Kompelsitas Tugas 

Locus  = Locus of Control 

Komit  = Komitmen Organisasi 

Tekan  = Tekanan Anggaran Waktu 

    = koefisien konstanta. 

  1 - 14 = koefisien Regresi 

  e   = error 
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  c. Uji Hipotesis 

1) Pengujian secara parsial (Uji t) 

Pengukuran ttes dimaksudkan untuk mengetahui 

mpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial, dengan melihat tingkat signifikansi nilai t pada α 5% 

rumus yang digunakan : 

 

 

 

Keterangan: 

th : t hitung. 

  i : parameter yang diestimasi 

Se : standar error. 

Pengujian setiap  koefisien  regresi dikatakan signifikan bila 

nilai thit  ttabel atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (Ho) 

ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima, sebaliknya 

dikatakan tidak signifikan bila nilai thit < ttabel atau nilai 

probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (tingkat 

kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (Ho) diterima dan 

hipotesis alternative (Ha) ditolak. 

 

2) Pengujian secara bersama-sama (Uji F) 

 1

1
h

S
t





e







 

65 

 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara bersama-sama dengan melihat tingkat 

signifikansi (F) pada α  5% rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

Keterangan: 

R  : koefisien korelasi ganda. 

Fh  : F hitung. 

K  : jumlah variabel bebas. 

N  : jumlah sampel yang dipakai. 

 

Pengujian secara bersama-sama dikatakan signifikan 

bila nilai Fhit   Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) 

diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai Fhit 

< Ftabel  atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol 

(Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

3) Koefisien Determinasi (adjusted R2)  













K-N

R-1

1-K

R

F
2

2

h



 

66 

 

Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan variabel 

bebas dalam menerangkan variabel tergantung dapat 

diketahui dari besarnya koefisien determinasi (adjusted R2). 

Jika yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan 

semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan 

bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi 

variabel tergantung semakin besar. Hal ini berarti model 

yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variasi 

variabel tergantungnya.Sebaliknya jika (adjusted R2) 

menunjukkan semakin kecil (mendekati nol), maka dapat 

dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap 

variasi nilai variabel tergantung semakin kecil. Hal ini berarti 

model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan 

variasi variabel tergantung. Secara umum dikatakan bahwa 

besarnya koefisien determinasi (adjusted R2) berada antara 0 

dan 1. 

 

 

 

 

 


