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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1.Populasi  

Populasi adalah suatu kelompok atau sekumpulan subjek atau objek. Populasi 

pada penelitian ini yaitu studi empiris pada auditor-auditor yang bekerja di KAP 

Semarang. 

3.1.2. Sampel 

Penelitian ini menggunakan data dari survei kepada auditor yang bekerja pada 

KAP di Semarang. Survei akan dikirim dengan bentuk google form ke auditor di 

setiap KAP yang bersedia mengisi pertanyaan yang sudah disiapkan. 

Tabel 3.1 Daftar Kantor Akuntan Publik Kota Semarang dan Jumlah 

Auditor yang Bersedia Mengisi Kuesioner 

NO NAMA KAP ALAMAT KANTOR 

JUMLAH 

AUDITOR 

1 KAP BAYUDI, YOHANA, 

SUZY DAN ARIE 

JL. MANGGA V/6 5 

2 KAP PHO SENG KA JL. MUARA MAS TIMUR 

242 

5 

3 KAP IDJANG SOETIKNO JL. DURIAN RAYA 20 KAV 

3 

5 

4 KAP TEGUH, HERU DAN 

REKAN 

JL. PANDA UTARA 1/9 5 

5 KAP SUKAMTO, ADI, 

SYAHRIL, DAN REKAN 

JL. TAMAN DURIAN 2 5 
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6 KAP BENNY GUNAWAN, 

TONY, FRANS, DAN 

DANIEL 

JL. PURI ANJASMORO DD 

1/3 

5 

7 KAP SODIKIN DAN 

HARIJANTO 

JL. PAMULARSIH RAYA 16 5 

8 KAP ASHARI DAN 

NURHAYATI 

JL. SUPRIYADI 215A 5 

9 KAP SURATMAN JL. BUKIT ANYELIR RAYA 

197 

5 

10 KAP DARSONO DAN BUDI 

CAHYO SANTOSO 

JL. MUGAS DALAM 65 2 

JUMLAH 47 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang didapat langsung dari narasumber bisa dalam berbentuk survei 

dan wawancara. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis yang datanya diambil langsung dari 

narasumber. 

3.3. Definisi dan Ukuran Variabel 

3.3.1. Kinerja Auditor 

Kinerja auditor adalah hasil kerja auditor dalam pemenuhan target yang sejak 

awal sudah ditentukan sesuai dengan waktu pengerjaan masing-masing, dan tepat. 

Responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang dihitung menggunakan 

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

Pelatihan adalah suatu proses melatih, kegiatan atau pekerjaan. Responden 

akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang dihitung menggunakan skala Likert 

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

3.3.3. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah kondisi dan situasi wajib menanggung segala 

sesuatunya jika terjadi hal yang tidak sesuai. Responden akan diminta untuk 

menjawab pertanyaan yang dihitung menggunakan skala Likert 1 (Sangat Tidak 

Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). 

3.3.4. Pengalaman 

Pengalaman adalah sesuatu kejadian yang pernah dialami seseorang. 

Responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang dihitung menggunakan 

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

3.3.5. Otonomi 

Otonomi merupakan tingkat kebebasan dan kebijaksanaan yang dimiliki 

seseorang dalam merencanakan suatu pekerjaan dan cara yang akan dipilih. 

Responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang dihitung menggunakan 

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

3.3.6. Ambiguitas Peran 

Ambiguitas atau kekaburan peran adalah situasi dimana individu tidak 

memiliki informasi yang jelas akan perannya dalam organisasi. Responden akan 
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diminta untuk menjawab pertanyaan yang dihitung 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. Jika 

dalam pengujian ditemukan pertanyaan yang tidak valid maka perlu untuk 

dihilangkan pertanyaan yang tidak valid tersebut dan dilakukan pengujian 

ulang. Peneliti menggunakan rumus koefisien korelasi yang dikemukakan 

Karl Pearson : 

r =  
n ∑ xy − (∑ x) (∑ y)

√([n ∑ x 2 − (∑ x) 2] [n ∑ y2 − (∑ y) 2])
 

Keterangan :  

r = koefisien korelasi  

n = jumlah sampel  

x = tingkat skor indikator 

y = total skor indikator 

3.4.2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat 

uji tersebut dapat dipercaya. Kuesioner disebut reliabel jika jawaban individu 

terhadap pernyataan konsisten. Variabel dapat kita katakan reliabel jika hasil 
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α  > 0,60. Untuk menghitung reliabilitas kuisioner, dapat menggunakan 

rumus:  

α =  
k

k−1
 [1 − ∑ 𝜎

2

b
  𝜎

2

t
  ] 

Keterangan : 

α = koefisien reliabilitas 

k = jumlah perntanyaan dalam kuisioner  

𝜎
2

b
  = varians pertanyaan soal  

𝜎
2

t
   = varians hasil tes 

3.4.3. Uji Asumsi Klasik  

3.4.3.1. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah mengetahui apakah variabel dependen dan 

independent memiliki distribusi yang normal atau tidak. Peneliti menggunakan uji 

Kolmogorov – Smirnov dimana data dikatakan berdistribusi normal jika memiliki 

nilai probabilitas > 0,05. (Ghozali dalam Nugraha, 2017). 

3.4.3.2. Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas peneliti menggunakan uji 

Glejser. Regresi dikatakan baik jika tidak adanya heteroskedastisitas. Bila dilihat 

dari probabilitas signifikansinya > 0,05. Jika terjadi heteroskedastisitas maka perlu 

diperbaiki dengan menngubah data menggunakan log. (Ghozali dalam Nugraha, 

2017). 



30 
 

3.4.3.3. Uji Model Fit 

Uji satatistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel 

bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. (Ghozali dalam Nugraha, 

2017). Model fit dilakukan menggunakan uji F dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Jika nilai sig F < 0,05 maka model dikatakan fit. 

b. Jika nilai sig F > 0,05 maka model dikatakan tidak fit. 

3.4.3.4.Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali dalam Nugraha (2017) uji multikolinearitas bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen dan variabel bebas. 

Akibat dari adanya multikolinearitas ini yaitu menyebabkan tingginya variabel pada 

sampel, akibatnya ketika koefisien diuji t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal 

ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel independen yang 

dipengaruhi dengan variabel dependen. 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari nilai 

toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai toleransi mengukur 

variabilitas dari variabel bebas yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. 

3.4.3.5. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien 

determinasi bernilai antara nol sampai satu (Ghozali dalam Nugraha 2017). Nilai 
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yang kecil menjelaskan kemampuan variabel – variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. 

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 :  

KNRJ = a + β1PLTH + β2TGGJWB + β3PGLMN + β4OTNM +  β5AMBGPRN + e  

 

Keterangan : 

KNRJ  = Kinerja auditor   AMBGPRN = Ambiguitas Peran 

a  = Konstanta    e = Error 

PLTH  = Pelatihan   β = Koefisien Berganda 

TGGJWB = Tanggung jawab  

PGLMN = Pengalaman  

OTNM  = Otonomi 

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. 

 

 

 


