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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di KAP 

Semarang. Data informasi seperti alamat, nomor telepon dan alamat email KAP di 

Semarang diambil dari direktori KAP 2019 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI). 

Sampel merupakan sebagian dari karakteristik dan jumlah dari populasi. Pada 

penelitian ini teknik yang digunakan adalah purposive sampling dimana dalam 

pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun kriterianya 

adalah sebagai berikut : 

1. Auditor yang bekerja di KAP Semarang. 

2. Auditor yang bekerja minimal 1 tahun 

3. Bersedia mengisi kuesioner 
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No KAP Jumlah 

Auditor 

Jumlah auditor yang 

bersedia mengisi 

kuesioner 

1 KAP. Achmad, Rasyid, Hisbuallah & Jerry 5 0 

2 KAP. Arnestesa 5 5 

3 KAP. Ashari dan Ida Nurhayati 6 5 

4 KAP. Bayudi, Yohana, Suzy, Arie 7 5 

5 KAP. Benny, Tonny, Frans &Daniel 7 5 

6 KAP. Darsono  & Budi Cahyo Santoso 10 2 

7 KAP. Endang, Dewiwati 2 0 

8 KAP. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 10 0 

9 KAP. Drs Hanata Budianto & Rekan 7 2 

10 KAP. Heliantono &Rekan 3 0 

11 KAP. I. Soetikno 5 5 

12 KAP. Jonas Subarka 5 5 

13 KAP.Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji 

dan Rekan 

6 0 

14 KAP.Leonard, Mulia & Richard 50 0 

15 KAP. Dr. Rahardja, M.Si., CPA 6 5 

16 KAP.Riza, Adi, Syahril 10 5 

17 KAP. Ruchendi, Marjito, Rushadi & Rekan 5 0 

18 KAP. Saraswanto 5 7 

19 KAP. Siswanto 5 5 

20 KAP. Sodikin Harijanto 20 5 

21 KAP.Dra. Suhartini & Rekan 5 0 
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22 KAP. Suratman 10 5 

23 KAP. Tarmizi Achmad 10 0 

24 KAP.Teguh Heru & Rekan 5 5 

25 KAP. Tri Wibowo Yulianti 9 5 

Jumlah 217 76 

   Sumber : www.iapi.or.id (2019) 

 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

metode kuesioner berisi pertanyaan terstruktur yang diberikan langsung ke KAP di 

Semarang dan dikumpulkan sendiri langsung dari sumbernya. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penyebaran 

kuesioner, dimana berisi pertanyaan tertulis dan terstruktur yang disampaikan kepada 

responden untuk ditanggapi. Pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan data 

demografi dan opini responden terhadap lingkup kerja, pengendalian diri dan kepuasan 

kerja auditor terhadap kinerja auditor yang bekerja di KAP Semarang. 

http://www.iapi.or.id/
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Penyebaran kuesioner dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara 

mengantarkan lembar kuesioner langsung ke KAP di Semarang yang menjadi objek 

dalam penelitian ini. Dalam pengukurannya, setiap responden akan diminta 

tanggapannya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian 1 sampai dengan 5, 

untuk penilaian positif (maksimal) akan diberi nilai 5 dan untuk penilaian negatif 

(minimal) akan diberi nilai 1. 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Kinerja Auditor 

Kinerja merupakan persepsi responden tentang hasil kerja mereka sebagai 

anggota organisasi terhadap kontribusinya selama periode tertentu. Adapun indikator 

pada variabel kinerja auditor yaitu (Yulianto, 2012) : 

1. Auditor dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan ketelitian tinggi. 

2. Auditor inisiatif untuk mencari langkah terbaik. 

3. Auditor dalam memeriksa sesuai dengan prosedur dan kebijakan. 

4. Auditor menggunakan segenap pengetahuan agar dapat memperoleh hasil yang 

optimal. 

5. Auditor mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan karena 

mempengaruhi ketepatan waktu serta hasil pekerjaaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

6. Auditor harus bisa menghasilkan kinerja yang optimal dengan hemat biaya dan 

waktu. 
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Pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner diukur dengan skala likert. Jawaban 

dari responden merupakan jawaban berbentuk kualitatif yang dikuantitatifkan, dimana 

jawaban diberi skor 1 sampai dengan 5 dengan menggunakan lima point skala likert 

yang diadopsi dari penelitian Yulianto (2012). Semakin tinggi skor maka semakin baik 

kinerja auditor. Setiap skor mengandung arti tingkatan yang berbeda, yaitu skor 1 

berarti Sangat Tidak Setuju ( STS ), skor 2 berarti Tidak Setuju ( TS ), skor 3 berarti 

Netral ( N ), skor 4 berarti Setuju ( S ) dan untuk skor 5 berarti Sangat Setuju ( SS ). 

Item yang di recoding adalah item yang mengandung nilai mendukung secara negatif 

yaitu nomor 2 dan 6. 

 

3.4.2 Rekan Kerja 

Rekan kerja merupakan hubungan yang terjadi antar rekan kerja dalam suatu 

organisasi dimana dalam hubungan tersebut menimbulkan interaksi secara intensif 

yang melibatkan adanya emosi seperti rasa kasih, kehangatan, rasa aman, rasa saling 

memiliki, memperhatikan, dan emosi lainnya yang membentuk hubungan jangka 

panjang dan stabil. Emosi yang harmonis antar rekan kerja memiliki efek akan 

menghasilkan dukungan antar rekan kerja, penghargaan, respon baik dan antusiasme 

dalam bekerja (Min & Yong, 2014). Pengukuran dalam penelitian ini diadaptasi dari 

penelitian (Min & Yong, 2014) dan pengukurannya menggunakan ukuran skala likert 

dimana jawaban atas pertanyaan tersebut diberi skor 1 sampai dengan 5. Setiap skor 

mengandung arti yang berbeda , skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 
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netral, skor 4 setuju dan skor 5 sangat setuju. Adapun pernyataan yang di recoding 

adalah pernyataan nomor 6, 7, 8, 9, 10, 16 yaitu pernyataan yang mengandung nilai 

nilai bersifat negatif. 

 

3.4.3 Kompleksitas Tugas 

Kompleksitas tugas merupakan totalitas sistem secara keseluruhan. Sebuah 

sistem dapat dikatakan kompleks jika dalam sistem tersebut memiliki banyak 

komponen atau banyaknya sub unit yang saling berinteraksi, saling terkait, berbeda-

beda. Kompleksitas tugas juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dari tugas itu sendiri 

(Supratomo, 2011). Dalam penelitian ini pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner 

merupakan pengembangan dari penelitian Budiasih (2008), yang pengukurannya 

menggunakan ukuran skala likert. Jawaban dari responden merupakan jawaban 

berbentuk kualitatif yang dikuantitatifkan, dimana jawaban diberi skor 1 sampai 

dengan 5 dengan menggunakan lima point skala likert. Setiap skor mengandung arti 

tingkatan yang berbeda dimana skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 

netral, skor 4 setuju dan skor 5 sangat setuju. 

 

3.4.4 Motivasi 

         Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri agar mereka mau 

bekerja keras dengan mengupayakan semua kemampuan dan keterampilannya untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Dalam penelitian ini motivasi diukur dengan indikator 

(Yulianto, 2012): 
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1. Pendapatan / gaji mendorong auditor untuk meningkatkan kinerjanya. 

2. Rasa aman dalam lingkungan pekerjaan dapat menambah semangat auditor 

untuk bekerja lebih giat. 

3. Pemberian penghargaan hasil kerja auditor dapat menambah semangat dalam 

bekerja. 

4. Jaminan kesehatan yang diperoleh auditor dapat membuat auditor merasa 

tenang. 

5. Kesempatan untuk mengembangkan diri untuk berkarir dan memperoleh 

kemajuan akan mendorong auditor untuk bekerja secara maksimal. 

6. Kesempatan untuk beraktualisasi diri dalam lingkungan pekerjaannya dapat 

membuat kinerja auditor semakin meningkat. 

 

Pernyataan yang ada diukur dengan menggunakan skala likert yang diadaptasi dari 

penelitian (Yulianto, 2012). Jawaban responden bersifat kualitatif yang 

dikuantitatifkan, dimana jawaban akan diberi skor 1 sampai dengan 5 yaitu untuk skor 

1: Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2: Tidak Setuju (TS), skor 3: Netral (N), skor 4: 

Setuju (S), skor 5: Sangat Setuju (SS). Adapun pernyataan yang di recoding adalah 

pernyataan nomor 3 yaitu pernyataan yang mengandung nilai - nilai bersifat negatif. 

 

3.4.7  Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari individu 

dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya dalam organisasi dengan cara 



39 

 

merefleksikan dirinya akan tetap sebagai anggota organisasi yang ditunjukan dengan 

kerja kerasnya sebagai anggota organisasi (Wijaya, 2014). 

Variabel komitmen organisasi diukur dengan menggunakan instrumen yang 

diadaptasi dari penelitian (Wijaya, 2014). Pertanyaan yang ada diukur menggunakan 

skala likert dengan jawaban diberi skor 5 point skala likert. Jawaban diberi skor dengan 

menggunakan 5 point skala likert dengan interval yang sama yaitu untuk skor 1: Sangat 

Tidak Setuju (STS), skor 2: Tidak Setuju (TS), skor 3: Ragu (R), skor 4: Setuju (S), 

skor 5: Sangat Setuju (SS).  

 

3.4.9  Independensi 

Independensi adalah sikap untuk bertindak secara objektif dan dengan 

integritasnya berhubungan dengan sikap netral dalam melaksanakan tugas pemeriksaan 

dan dalam menyiapkan laporan audit. Komponen dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen independensi penyusunan program, independensi investigatif, dan 

independensi pelaporan (Yulianto, 2012). Dalam variabel independensi diukur 

menggunakan instrumen yang diadaptasi oleh (Yulianto, 2012) Pertanyaan yang 

disajikan diukur menggunakan skala likert. Jawaban diberi skor dengan menggunakan 

5 point skala likert dengan interval yang sama yaitu untuk skor 1: Sangat Tidak Setuju 

(STS), skor 2: Tidak Setuju (TS), skor 3: Ragu (R), skor 4: Setuju (S), skor 5: Sangat 

Setuju (SS). Item yang telah di recoding adalah item yang mengandung nilai-nilai 

mendukung secara negatif adalah pertanyaan nomor 1, 2,7 dan 10. 
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3.4.10 Self Efficacy 

Self efficacy adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap diri sendiri, pekerjaan, 

dan peristiwa dalam menyelesaikan tugasnya tanpa ada rasa takut untuk gagal atau 

tidak berhasil yang dapat menurunkan kinerjanya (Indaryanto, 2014). Self efficacy 

lebih menekankan pada perasaan mampu melakukan pekerjaan, kemampuan yang 

lebih baik, senang pekerjaan yang menantang dan kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya. Dalam variabel self efficacy diukur menggunakan instrumen yang 

diadaptasi oleh (Indaryanto, 2014). Pertanyaan yang ada diukur menggunakan skala 

likert dengan jawaban diberi skor 5 point skala likert. Jawaban diberi skor dengan 

menggunakan 5 point skala likert dengan interval yang sama yaitu untuk skor 1: Sangat 

Tidak Setuju (STS), skor 2: Tidak Setuju (TS), skor 3: Ragu (R), skor 4: Setuju (S), 

skor 5: Sangat Setuju (SS). Item yang telah di recoding adalah item yang mengandung 

nilai mendukung secara negatif adalah pernyataan nomor 8,9,10, dan 11. 

 

3.4.12 Etos Kerja 

Menurut Santoso (2012) Etos kerja merupakan keinginan auditor yang selalu 

ingin maju dan menganggap kerja adalah rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, seni, 

kehormatan, dan pelayanan. Pengukuran variabel diukur menggunakan instrumen yang 

diadaptasi dari (Santoso, 2012) dengan menggunakan skala likert. Skala 1 (Sangat 

Tidak Setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 (Ragu), skala 4 (Setuju), skala 5 (Sangat 

Setuju). Semakin banyak responden yang menjawab sangat setuju artinya semakin 

tinggi etos kerjanya. Adapun pertanyaan yang di recoding yaitu nomor 9,10 dan 13. 
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3.4.13 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja digambarkan sebagai bentuk emosi seseorang terhadap 

pekerjaannya baik itu perasaan baik atau perasaan buruk. Dalam penelitian ini diukur 

sesuai instrumen yang dilakukan oleh (Kurniawati, 2012) yaitu kepuasan terhadap gaji, 

promosi, rekan kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Pengukuran variabel ini menggunakan 

skala likert 1 sampai dengan  5, dimana skor 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu 

– ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Pertanyaan nomor 6 direcoding. 

 

3.5 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner valid atau tidak. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Untuk mengetahui apakah pertanyaan dari kuesioner valid atau tidaknya dapat 

dilihat pada tampilan output cronbach alpha pada kolom corrected item – total 

correlation yang nilainya dibandingkan dengan r tabel. Tingkat signifikansinya (α) 

adalah 5%. Jika r hitung > r tabel maka kuesioner valid, sebaliknya jika r hitung < r 

tabel maka item pertanyaan dalam kuesioner tidak valid. 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berarti suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat 

diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik sehingga 

instrumen yang sudah reliabel maka akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Uji 

reliabilitas merupakan alat ukur kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden adalah stabil 

dari waktu ke waktu (Santoso, 2012). 

Untuk menghitung tingkat reliabilitas suatu data maka dapat digunakan uji 

statistik Cronbach Alpha dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha 

> 0,60. 

 

3.6  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan alat statistik yang nantinya akan 

digunakan dalam pengujian hipotesis. Asumsi ini terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedasitas dan uji multikolinieritas. 

 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah data 

berdistribusi normal atau tidaknya adalah dengan menggunakan cara uji kolmogorov-

smirnov test. Jika nilai kolmogorov-smirnov lebih besar dari α = 0,05 maka data 

berdistribusi normal. 
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3.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika 

varian dari residual satu pengamatan satu ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homoskedastisitas, sebaliknya jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tidak tetap maka disebut heteroskedastisitas. 

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan grafik dengan dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu , 

seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu, teratur yaitu bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola 

yang jelas serta ada titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 

Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.6.3  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah dimana adanya situasi korelasi variabel – variable 

independen. Pengujian multikolinearitas ini diperlukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen memiliki kemiripan dalam satu model. Guna mengetahui ada atau 

tidaknya multikolinearitas antara satu variabel independen dengan variabel independen 

lainnya dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor )dan Tolerance. Jika 

nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka dapat dipastikan tidak terjadi multikolinearitas. 
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3.7   Uji Model Fit 

Uji model fit merupakan pengujian yang dilakukan sebelum uji hipotesis yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah model yang dibangun tepat untuk memprediksi 

variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dimana dalam pengujian ini dapat 

dikatakan model regresi fit jika Sig. F < 0,05. Sebaliknya jika Sig. F > 0,05 maka model 

regresi tidak fit (Kurniawati, 2012). 

 

3.8   Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

atau berapa persen variabel X mempengaruhi variabel Y. Jika koefisien determinasi 

(R2) kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel 

independen mampu memberikan hampir semua informasi yang yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan pada koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel X yang dimasukan kedalam model, sehingga pada 

penelitian ini peneliti menggunakan nilai adjusted R2. Semakin tinggi adjusted R2 

maka semakin baik bagi model regresi karena variabel independen semakin mampu 

menjalankan variabel dependen. 
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3.9   Uji Hipotesis 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel – variabel independen 

terhadap variabel dependen. Formulasi dari regresi berganda dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Kinerja = a +B1Rekani + B2Kompleks + B3Motiv + B4Komit + B5Indp + B6Effic 

+ B7Etos + B8Kepuasan + e 

Keterangan : 

Kinerja : Kinerja Auditor 

Rekan  : Rekan Kerja 

Kompleks : Kompleksitas Tugas 

Motiv  : Motivasi 

Komit  : Komitmen Organisasi 

Indp  : Independensi 

Effic  : Self Efficacy 

Etos  : Etos Kerja 

Kepuasan : Kepuasan Kerja 

e  : Eror 

 

Salah satu untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual secara statistik yaitu dengan uji t. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apakah variabel Rekan, 
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Kompleks, Motiv, Komit, Indp, Effic, Etos, Kepuasan memiliki hubungan statistik 

dengan variabel Y secara parsial dimana nilai alpha 0,05. Kriteria penerimaan dan 

penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : 

1.    Rekan, Motiv, Komit, Indp, Effic, Etos, dan Kepuasan apabila  nilai sig./2 < 

0,05 dan nilai β positif 

2.    Kompleks diterima apabila nilai sig./2 < 0,05 dan nilai β negatif.


