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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini merupakan auditor eksternal yang bekerja pada 

KAP yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang dipilih berdasar pertimbangan 

bahwa Kota Semarang adalah salah satu kota yang cukup besar di provinsi Jawa 

Tengah dan merupakan kota tempat peneliti berdomisili. 

3.2 Populasi Dan Sample 

Populasi adalah keseluruhan segala atau satuan yang ingin diteliti. Sementara 

itu, sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik Semarang. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah 

pengambilan sampel yang bertujuan (purposive sampling), dilakukan dengan cara 

mengambil sampel dari populasi yang didasari suatu kriteria dan pertimbangan 

tertentu (Hartono, 2013). Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian 

ini, dikarenakan peneliti tidak mengetahui jumlah auditor yang bekerja pada KAP 

yang ada di Kota Semarang. Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Auditor yang bekerja pada KAP di Kota Semarang 

2. Auditor yang bersedia berpartisipasi dalam pengisian kuesioner 

3. Telah bekerja minimal 1 tahun di KAP tersebut, dengan alasannya untuk 

lebih mengetahui komitmen terhadap KAP yang bersangkutan. 
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Kuesioner disebar dengan cara mengirimkan langsung pada auditor yang 

bekerja pada KAP yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Berdasarkan 

data dari IAPI, KAP yang berada di Semarang berjumlah 28, yaitu: 

Tabel 3.1  

Sample KAP 

Keterangan Jumlah 

KAP di Kota Semarang yang terdaftar di IAPI 2019 28 

KAP yang tidak bisa dihubungi (7) 

KAP yang bisa dihubungi tetapi tidak menerima kuesioner (7) 

KAP yang bisa dihubungi dan ingin berpatisipasi 14 

Sumber : http://iapi-lib.com/directory-2019/#p=254 (diunduh 14 November 2019) 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama dan tanpa perantara. Sumber data 

penelitian ini adalah jawaban kuisioner para responden yang termasuk dalam 

sampel penelitian (Sulistyanto, H.S. dan Clara Susilawati, 2016) 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik survei yaitu teknik pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan pada pertanyaan pada responden individu (Hartono, 2013). Metode 

survey ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada KAP 

di Kota Semarang. 

http://iapi-lib.com/directory-2019/#p=254
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3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data. kuesioner berisikan beberapa pernyataan yang diberikan kepada subjek 

penelitian. Jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada subjek penelitian akan 

dijadikan sebagai pengukur berdasarkan jawaban responden. 

3.3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini akan melewati uji validitas dan 

reliabilitas seperti berikut ini: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Uji validitas yang digunakan pada penelitian 

ini adalah uji cronbach alpha, dimana indikator dinyatakan valid atau sah apabila 

memiliki nilai cronbach apha if item deleted yang lebih kecil dari nilai cronbach 

alpha instrument (Murniati, Monika Palupi; Warastuti, Yusni; Purnamasari, 2013) 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan sebagai penunjuk seberapa reliable atau handal 

indikator variabel yang ada pada kuesioner. Indikator kuesioner dikatakan reliabel 

(dapat diandalkan) jika jawaban dari masing-masing instrumen pernyataan 

menunjukkan stabilitas dan konsisten. Agar kuesioner dikatakan dapat dipercaya, 

maka hasil dari pengukuran kuesioner tersebut harus akurat dan konsisten 
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(Hartono, 2013). Instrumen dihitung tingkat reliabilitasnya menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Kuesioner dikatakan reliable apabila nilai α > 0,5.  

c. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji normalitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah data yang akan 

digunakan untuk menguji hipotesis, yang merupakan sample dari 

populasi, merupakan empirik yang memenuhi hakikat naturalistik. 

Hakitat naturalistik menganut faham bahwa penomena (gejala) yang 

terjadi di alam ini akan berlangsung secara wajar dan dengan 

kecenderungan berpola (Murniati, Monika Palupi; Warastuti, Yusni; 

Purnamasari, 2013). Dalam pengujian normalitas suatu data digunakan 

analisis grafik atau analisis statistic, seperti  Kolmogorov-Smirnov 

Test. Jika nilai sig lebih besar dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa 

residual menyebar normal, dan jika nilai sig lebih kecil dari 5% maka 

dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Basuki and 

Prawoto, 2016) 

b) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain dalam suatu model regresi. Apabila varian dari pengamatan 

satu ke pengamatan lainnya adalah tetap, itu berarti tidak terjadi 

heterokedastisitas dalam model regresi, atau dapat dikatakan terjadi 

homokedastisitas (Murniati, Monika Palupi; Warastuti, Yusni; 

Purnamasari, 2013). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi variabel 
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independen terhadap nilai absolute residual (Murniati, Monika Palupi; 

Warastuti, Yusni; Purnamasari, 2013). Dinyatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05.  

c) Uji multikolinearitas adalah adanya suatu keadaan korelasi pada 

variabel independen satu dengan yang lainnya. Multikolinearitas 

menyebabkan regresi tidak efisien atau penyimpangan besar (Gujarati, 

2012) dalam (Murniati, Monika Palupi; Warastuti, Yusni; 

Purnamasari, 2013). Ada tidaknya multikolinearitas pada variabel 

diketahui dari nilai tolerance dan lawannya yaitu nilai variance 

inflation factor (VIF). Tolerance digunakan untuk mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

variabel independen lainnya. Apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi masalah 

multikolinearitas.  

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Gaya Kepemimpinan Karismatik 

Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang dapat 

mempengaruhi pengikutnya, membuat pengikutnya kagum dan mengagungkan 

pemimpinnya, serta dapat memberikan motivasi dan melakukan pendekatan ke 

pengikutnya sehingga dapat menimbulkan sifat persuasif. Didalam penelitian ini, 

gaya kepemimpinan karismatik perusahaan yang diaudit oleh auditor diukur 

dengan menggunakan skala yang bernama skala Conger-Kanunggo (Conger and 
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Kanungo, 1994) yang merupakan salah satu skala kepemimpinan karismatik yang 

mapan dalam literatur kepemimpinan. Terdapat 20 pertanyaan yang menggunakan 

Skala Likert dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Semakin tinggi 

skor menunjukan semakin karismatik gaya kepemimpinan tersebut. Responden 

diminta untuk memilih 1 perusahaan terbesar yang pernah auditor audit untuk 

mengukur variabel-variabel ini. 

3.4.2 Objektifitas Auditor 

Objektifitas auditor adalah bentuk dari suatu keyakinan yang dibuat oleh 

auditor untuk klien yang berbentuk hasil audit perusahaan klien. Seorang auditor 

harus objektif yang berarti bersifat jujur, adil, dan tidak memihak,serta keputusan 

audit harus terhindar dari kepentingan pribadi maupun kelompok. Pengukuran 

untuk objektifitas auditor akan berbentuk kasus pendek yang diadaptasi dari 

(Bamber and Iyer, 2007) yang menggambarkan perilaku auditor dalam suatu 

konflik yang melibatkan klien. Tanggapan auditor akan memberikan ukuran untuk 

objektifitas auditor. Kasus ini memberikan pertanyaan kepada responden 

menemukan kewajiban yang tidak tercatat dimana nilai kewajiban tersebut 

bersifat material atau penting dan signifikan dalam pelaporan keuangan, 

sedangkan klien meminta untuk tidak perlu mencatat kewajiban dalam laporan 

keuangan karena manajemen menganggap bukan hal yang signifikan bagi 

perusahaan, responden diminta untuk menanggapi keputusan tersebut dengan 

memberikan skala probabilitas dari 1 (kemungkinan yang sangat rendah untuk 

tidak mencatat) hingga 5 (kemungkinan yang sangat tinggi untuk mencatat). 
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3.4.3 Identifikasi Klien 

Identifikasi klien merupakan sifat seseorang untuk megklasifikasikan atau 

mengidentifikasi diri sendiri ke orang lain. Identifikasi klien cenderung dilakukan 

oleh auditor karena proses audit yang lama dan dalam proses tersebut, auditor 

akan melakukan hubungan yang lebih lama kepada perusahaan atau pemimpin 

persuhaan. Untuk mengukur identifikasi klien, peneliti akan menerapkan 

pengukuran identifikasi klien dari skala identifikasi organisasi (Wan-Huggins, 

Riordan and Griffeth, 1998) menggunakan versi yang dikembangkan oleh 

(Bamber and Iyer, 2007). Kuesioner akan berisi 5 pertanyaan yang akan diukur 

dengan Skala Likert dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). 

Responden diminta untuk memilih 1 perusahaan terbesar yang pernah auditor 

audit untuk mengukur variabel-variabel ini. 

3.5 Desain Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Desain Analisis Data 

 

  Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini : 

H1 : Gaya kepemimpinan karismatik berpengaruh negatif terhadap objektifitas 

auditor dengan identifikasi klien sebagai variabel mediasi. 

Identifikasi Klien 

(IK) 

Obyektivitas Auditor 

(OA) 

 

Gaya Kepemimpinan 

Karismatik 

(GKK) 

β1 

β2 β3 
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3.5.2 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dibuat sebagai bukti dari kebenaran hipotesis dari penelitian. 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis dari penelitian ini, digunakan metode 

statistic, yaitu sebagai berikut : 

1. Perumusan Hipotesis 

Ho1 : β1 ≥ 0 ; tidak ada pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan 

karismatik terhadap objektifitas auditor dengan identifikasi klien sebagai 

variabel mediasi. 

Ha1: β1 < 0 ; ada pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan karismatik 

terhadap objektifitas auditor dengan identifikasi klien sebagai variabel 

mediasi. 

2. Melakukan regresi sebagai berikut : 

1) OA = α + β1GKK+ e 

2) IK  = α + β2GKK+ e 

3) OA = α + β1GKK+ β3IK + e 

4) Melakukan uji indirect effect menggunakan Sobel 

Test 

Sobel Test (Indirect Effect) =       
    

     
 

      √                          

Dimana:  

IK = identifikasi klien 

α  = konstanta 
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β  = koefisien 

GKK  = gaya kepemimpinan karismatik 

OA  = objektifitas auditor 

e   = error 

Sβ = Standrard Error 

3. Menentukan taraf signifikansi : α = 5% 

4. Kriteria penerimaan Ha : 

a. Persamaan (1), (2), (3) harus signifikan yaitu jika nilai signifikansinya 

< 0,05 dikarenakan hasil dari ketiga persamaan tersebut akan 

menunjukan bahwa ada pengaruh antara gaya kepemimpinan karismatik 

terhadap objektifitas auditor dan pengaruh identifikasi klien terhadap 

objektifitas auditor. 

b. Hasil dari sobel test harus signifikan yaitu jika z-hitung > z-tabelnya 

sebagai bentuk bahwa identifikasi klien sebagai variabel mediasi 

berpengaruh positif dan signifikan. 

5. Menentukan jenis variabel mediator 

a. Complete Mediation, merupakan saat dimana variabel independen tidak 

mampu mempengaruhi variabel dependen ketika dihubungkan oleh 

variabel mediator. 

b. Partial Mediation, merupakan saat dimana variabel independen mampu 

mempengaruhi secara langsung variabel dependen ketika dihubungkan 

oleh variabel mediator. 

 


