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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang 

karakteristiknya hendak diduga (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik yang ada di Kota Semarang. Pemilihan populasi di kota Semarang 

karena kota Semarang termasuk kota besar di Jawa Tengah dengan Kantor 

Akuntan Publik yang berjumlah 13 kantor, yang menuntut eksistensi auditor 

independen dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. 

Serta adanya fenomena yang menyebabkan kualitas auditor yang dihasilkan 

oleh auditor diragukan oleh masyarakat yang menyebabkan dibekukannya 

KAP yang ada di Kota Semarang. 

Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari 

populasi (Ferdinand, 2014). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu pemilihan 

sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Ferdinand, 2014).  

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No Kantor Akuntan 

Publik di Semarang 

Alamat Jumlah 

auditor 

Jumlah 

Sampel 

1 KAP Jonas Subarka Jl. Puri Anjasmoro 

EE 3  

10 5 

2 KAP Leonard, Mulia, 

& Richard 

Jl. Marina Raya No. 

8 

60 Tidak Bersedia 
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No Kantor Akuntan 

Publik di Semarang 

Alamat Jumlah 

auditor 

Jumlah 

Sampel 

3 KAP Bayudi, 

Yohanda, Suzy, & 

Rekan 

Jl. Mangga V No. 6, 

Lamper Kidul 

15 10 

4 KAP Siswanto Perum Grand 

Tembalang Regency 

BA No. 2 

5 5 

5 KAP Idjang Soetikno Jl. Durian Raya No. 

20 KAV A3 

10 5 

6 KAP Sarastanto & 

Rekan 

Jl. Bukit Gentong 

No. 4, Ngesrep 

5 5 

7 KAP Hadori & Rekan Jl. Tegalsari No. 53 10 Tidak Bersedia 

8 KAP Rahardja, Dr., 

M.Si., CPA 

Jl. Rawasari No. 2, 

Srondol 

10 5 

9 KAP Kumalahadi, 

Kuncara, & Rekan 

Jl. Bukit Agung 

Blok AA No. 1 

15 5 

10 KAP Ruchendi, 

Marjito, Rushadi, & 

Rekan 

Jl. Beruang Raya 

No. 48 

10 Tidak Bersedia 

11 KAP Hananta 

Budianto & Rekan 

Jl. Sisingamangaraja 

No. 20 

15 10 

12 KAP Darsono & Budi 

Cahyo Santoso 

Jl. Mugas Dalam 

No. 65 

10 5 

13 KAP Benny Gunawan Jl Puri Anjasmoro  

Blok EE1 No. 6 

10 5 

14 KAP Sodikin & 

Harijanto 

Jl. Pamularsih Raya 

No. 16 

10 5 

15 KAP Pho & Rekan Jl. Muara Mas 

Timur No. 242 

10 Tidak Bersedia 

 Jumlah  205 65 

 

3.2  Jenis dan  Pengambilan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang berasal dari pengambilan data orang pertama 

(Sugiyono, 2013). Data penelitian ini meliputi hasil jawaban kuesioner yang 

disebarkan kepada responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada auditor 

pada KAP di Kota Semarang.  
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Variabel independen adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur 

atau faktor yang didalamnya menentukan atau mempengaruhi adanya 

variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini variabel independen yang 

digunakan adalah orientasi etis idealisme, orientasi etis relativisme, self 

efficacy, komitmen organisasi dan pengalaman kerja auditor.   

Variabel dependen adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur 

atau faktor didalamnya yang ada ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya 

variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku etis 

auditor. 

1. Orientasi etis idealisme 

Orientasi etis idealism adalah perilaku auditor yang tidak mentolerir 

perbuatan yang merugikan, menyakiti dan mengancam kehormatan dan 

kesejahteraan orang lain. Orientasi etis idealisme merupakan orientasi 

etika yang mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa 

konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dapat terjadi tanpa melanggar 

nilai-nilai moral (Forsyth, 1980). Pengukuran orientasi etis idealisme 

menggunakan skala Likert 1-5. Skor yang tinggi menunjukkan idealism 

yang tinggi pula. Keterangan Skala Likert : 

1 : Sangat Tidak Setuju 

2 : Tidak Setuju 

3 : Cukup Setuju 

4 : Setuju 
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  5 : Sangat Setuju 

2. Orientasi etis relativisme 

Orientasi etis relativisme adalah pandangan auditor mengenai prinsip-

prinsip etika yang begitu penting untuk dijadikan bagian dari kode etik 

sistem dan penerapannya. Orientasi etis relativisme adalah model cara 

berpikir pragmatis, alasannya adalah bahwa aturan etika sifatnya tidak 

universal karena etika dilatarbelakangi oleh budaya dimana masing-

masing budaya memiliki aturan yang berbeda-beda (Forsyth, 1980). 

Pengukuran orientasi etis relativisme menggunakan skala Likert 1-5. 

Skor yang tinggi menunjukkan relativisme yang tinggi pula. Keterangan 

Skala Likert : 

1 : Sangat Tidak Setuju 

2 : Tidak Setuju 

3 : Cukup Setuju 

4 : Setuju 

  5 : Sangat Setuju 

3. Self efficacy 

Self efficacy adalah suatu keyakinan seseorang auditor mengenai 

kemampuannya untuk menyelesaikan tantangan dan tugas audit. Baron 

dan Greenberg (dalam Idrus dkk, 2015) menjelaskan keyakinan 

seseorang mengenai kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas 

tertentu yang spesifik. Pengukuran self efficacy menggunakan skala 



45 
 

Likert 1-5. Skor yang tinggi menunjukkan self efficacy yang tinggi pula. 

Keterangan Skala Likert : 

1 : Sangat Tidak Setuju 

2 : Tidak Setuju 

3 : Cukup Setuju 

4 : Setuju 

  5 : Sangat Setuju 

4. Komitmen organisasi 

Komitmen organisasi adalah kondisi seseorang auditor yang merasa 

bangga menjadi bagian KAP dan terikat secara emosional di KAP 

sehingga bersedia bekerja ekstra agar KAP tempatnya bekerja sukses. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014) bahwa komitmen organisasi 

adalah cerminan dimana seorang karyawan dalam mengenali organisasi 

dan terikat kepada tujuan-tujuannya. Indikator dari komitmen organisasi 

adalah kebanggaan sebagai bagian dari KAP, terikat secara emosional 

dengan KAP, bangga melaksanakan tugas audit dari KAP, bersedia 

untuk bekerja ekstra, peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh 

KAP, loyal terhadap KAP, memberikan kemampuan secara professional 

dan merasa bahwa banyak masalah yang harus dipecahkan jika keluar 

dari KAP. Pengukuran komitmen organisasi menggunakan skala Likert 

1-5. Semakin tinggi skor komitmen organisasi, semakin kuat pula 

komitmen organisasi responden. Keterangan Skala Likert : 

1 : Sangat Tidak Setuju 

2 : Tidak Setuju 
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3 : Cukup Setuju 

4 : Setuju 

  5 : Sangat Setuju 

5. Pengalaman kerja auditor 

Pengalaman kerja auditor adalah suatu proses pembelajaran yang 

membuat seorang auditor mampu melakukan audit dengan baik yaitu 

mudah mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan. 

Menurut Bawono dan Elisha (2010:6) pengalaman adalah sebagai 

berikut pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal 

maupun non formal. Pengalaman kerja auditor menggunakan skala 

Likert 1-5. Skor yang tinggi menunjukkan pengalaman kerja auditor 

yang tinggi pula. Keterangan Skala Likert : 

1 : Sangat Tidak Setuju 

2 : Tidak Setuju 

3 : Cukup Setuju 

4 : Setuju 

  5 : Sangat Setuju 

6. Perilaku etis auditor 

Perilaku etis auditor adalah perilaku auditor dalam menghayati dan 

mengamalkan kode etik akuntan dan berkewajiban moral memastikan 

orang-orang yang terlibat dalam tugas mematuhi prinsip obyektivitas. 

Menurut Mulyadi (2014), perilaku etis auditor adalah tingkah laku 
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perbuatan seseorang auditor yang dipandang dari segi baik dan buruk, 

sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Skor yang tinggi menunjukkan 

perilaku etis auditor yang tinggi pula. Pengukuran perilaku etis auditor 

menggunakan skala Likert 1-5. Keterangan Skala Likert : 

1 : Sangat Tidak Setuju 

2 : Tidak Setuju 

3 : Cukup Setuju 

4 : Setuju 

4 : Sangat Setuju 

 

3.4 Metode Analisis 

3.4.1  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk membuktikan bahwa tidak 

terdapat penyimpangan pada data yang digunakan. Uji asumsi klasik dapat 

dilakukan dengan melakukan uji normalitas, multikoloniearitas, dan 

heterokedastisitas. 

3.4.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi 

normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas 

dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Distribusi residual dapat 

dinyatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig > 

0,05). 

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinearitas (Ghozali, 2011).Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Regresi yang bebas 

multikolinearitas adalah yang Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan 

nilai tolerance diatas 0,1. 

3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varian 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji 

heterokedastisitas dapat diperkuat dengan menggunakan metode Glejser. 

Analisis Glejser digunakan apabila tidak terdapat variabel bebas yang 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. Data tidak heterokedastisitas 

apabila nilai sig > 0,05. 

 

3.4.2 Uji Model Fit 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 



49 
 

α = 5%  (Ghozali, 2011). Penolakan atau penerimaan hipotesis ini dilakukan 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Apabila probabilitas signifikansi ≤ 0.05, berarti model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi  variabel terikat. 

2) Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, berarti model regresi tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat. 

 

3.4.3 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 

2011). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi 

variabel terikat amat terbatas (Ghozali, 2011). Begitu pula sebaliknya, nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

terikat. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka R² pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat (Ghozali, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi 

yang terbaik.Tidak seperti R², nilai Adjusted R² dapat naik atauturun apabila 

satu variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2011). 
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3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis 

3.4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

Pr_Etis = a + b1Ideal + b2Reltiv + b3Effic + b4Komit + b5Kerja +e 

Keterangan : 

Pr_Etis= perilaku etis auditor 

a  = Konstanta 

b1-b5 = Koefisien regresi 

Ideal = orientasi etis idealisme 

Reltiv = orientasi etis relativisme 

Effic = self efficacy 

Komit = komitmen organisasi 

Kerja = pengalaman kerja auditor 

e  = error / variabel pengganggu 

3.4.4.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t 

digunakan untuk menguji secara individual (partial) dalam menjelaskan 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan formulasi hipotesis 
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Formulasi hipotesis adalah sebagai berikut: 

Ho: tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Ha: terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α = 0,05). 

c. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

- Jika sig/2 < 0,05, maka Ha diterima.   

- Jika sig/2 > 0,05, maka Ha ditolak. 

d. Arah hipotesis 

1. H1 : Idealisme berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor 

a. Jika sig/2 < 0,05, semakin tinggi idealisme maka perilaku etis 

auditor akan semakin baik.   

b. Jika sig/2 > 0,05, perubahan idealism tidak membawa perubahan 

pada perilaku etis auditor. 

2. H2 : Relativisme berpengaruh negative terhadap perilaku etis auditor 

a. Jika sig/2 < 0,05, semakin tinggi relativisme maka perilaku etis 

auditor akan semakin baik.   

b. Jika sig/2 > 0,05, perubahan relativisme tidak membawa perubahan 

pada perilaku etis auditor. 

3. H3 : Self efficacy berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor. 

a. Jika sig/2 < 0,05, semakin baik self efficacy maka perilaku etis 

auditor akan semakin baik.   
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b. Jika sig/2 > 0,05, perubahan self efficacy tidak membawa perubahan 

pada perilaku etis auditor. 

4. H4 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku etis 

auditor 

a. Jika sig/2 < 0,05, semakin baik komitmen organisasi maka perilaku 

etis auditor akan semakin baik.   

b. Jika sig/2 > 0,05, perubahan komitmen organisasi tidak membawa 

perubahan pada perilaku etis auditor. 

5. H5 : Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap terhadap perilaku 

etis auditor 

a. Jika sig/2 < 0,05, semakin baik pengalaman kerja maka perilaku etis 

auditor akan semakin baik.   

b. Jika sig/2 > 0,05, perubahan pengalaman kerja tidak membawa 

perubahan pada perilaku etis auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


