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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2017). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di KAP Kota Semarang. 

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sampel diperoleh secara purposive sampling, 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel penelitian 

sebagai berikut: 

1. Auditor yang bekerja di KAP Kota Semarang. 

2. Minimal telah bekerja di KAP tersebut selama satu tahun, karena dianggap 

sudah terbiasa dan memahami lingkungan kerjanya dengan baik. 

3. Bersedia mengisi kuesioner. 

Jumlah KAP di Kota Semarang berdasarkan penelusuran di Yellow Page 

terdapat 18 KAP dengan jumlah auditor sebanyak 254 orang. Selanjutnya untuk 

perkiraan sampel, peneliti menghubungi masing-masing KAP yang ada di kota 

Semarang dan meminta ijin untuk melakukan penelitian di tempat KAP tersebut. 

Hasilnya, masing-masing KAP bersedia untuk mengisi angket penelitian antara 3-
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5 kuesioner. Berdasarkan hal ini, peneliti memperkirakan jumlah sampel sebanyak 

80 orang dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Rincian Perkiraan Jumlah Sampel 

No KAP Alamat Jumlah 

Auditor 

Perkiraan 

Sampel 

1 Hananta Budianto & 

Rekan 

Jl. Sisingamangaraja 20-22 15 5 

2 Bayudi, Yohana, Suzy, 

& Arie 

Jl. Mangga V No. 6 10 5 

3 Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 

Jl. Mugas Dalam 65 20 10 

4 Tri Bowo Yulianti  Jl. Letjen MT Haryono 548 10 5 

5 Ahmad, Rasyid, 

Hisbullah dan Jerry 

Jl. Muara Mas Timur 242 10 5 

6 I. Soetikno Jl. Durian Raya 20 Kav 3 3 1 

7 Erwan Sugadhi & Jajat 

Marjat 

Jl. Tegalsari Barat V No. 24 7 2 

8 Arie Rachim Jl. Dargo Blok A No. 6 7 2 

9 Riza, Adi, Syahril & 

Rekan 

Jl. Taman Durian No. 2 5 2 

10 Benny Gunawan, Tony, 

Frans & Daniel 

Jl. Puri Anjasmoro Blok DD 1 

No. 3 

15 5 

11 Leonard Mulia & 

Richard 

Jl. Marina 8 Komplek PRPP 60 10 

12 Pho Seng Ka & Rekan Jl. Muara Mas Timur No. 242 8 4 

13 Suhartati & Rekan Jl. Citarum Tengah No. 22 11 1 

14 Ruchendi, Mardijito & 

Rushadi 

Jl. Beruang Raya No. 48 14 2 

15 Tarmizi Achmad Jl. Dewi Sartika Raya No. 7 5 3 

16 Hadori & Rekan Jl. Tegalsari Raya No. 53 7 2 

17 Drs. Soekamto Jl. Taman Durian No. 2 10 5 

18 Kumalahadi, Kuncara, 

Sugeng Pamudji (KSSP 

& Rekan) 

Jl. Bukit Agung Blok AA 1-2 15 6 

19 Ngurah Arya & Rekan Jl. Pamularsih Raya No. 16 20 5 

Jumlah 252 80 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang didapat dari 

sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara 

atau hasil pengisian kuesioner dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan 

(Sugiyono, 2017). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner penelitian kepada responden. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, 

yaitu daftar pertanyaan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh 

responden (Sugiyono, 2017). Kuesioner penelitian meliputi internal locus of 

control (X1), komitmen organisasi (X2), turnover intention (X3), time budget 

pressure(X4), dan penerimaan perilaku disfungsional audit (Y). 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel 

dependen.Variabel Independen Adalah internal locus of control (X1), komitmen 

organisasi (X2), turnover intention (X3), dan time budget pressure (X4). Variabel 

dependen adalah penerimaan perilaku disfungsional audit (Y).  
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3.4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variabel dari masing-masing variabel 

adalah: 

1. Internal locus of control (X1) adalah konstruk internal yang mengukur 

keyakinan seorang auditor atas kejadian yang menimpa kehidupannya, 

khususnya dalam melakukan pekerjaan audit (Sari, dkk., 2016). Variabel ini 

diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Spector (1988) dalam 

Sari, dkk (2016). Kuesioner terdiri dari 16 item, berbentuk item favourable 

(1,2,3,4,7,11,14,15) dan item unfavourable (5,6,8,9,10,12,13,16), serta 

menggunakan skala Likert 1-4. Item favourable memiliki skor Sangat Setuju 

(SS) = 4, Setuju (S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) 

= 1, sebaliknya item unfavourable memiliki skor SS = 1, S = 2, TS = 3, dan STS 

= 4. 

2. Komitmen organisasi (X3) adalah tingkat komitmen seorang auditor terhadap 

Kantor Akuntan Publik (KAP) tempatnya bekerja (Donnelly, dkk., 2003). 

Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Donnelly, dkk (2003). Kuesioner terdiri dari 9 item dan menggunakan skala 

Likert 1-4. Sangat Setuju (SS) = 4, Setuju (S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. 

3. Turnover intention (X4) adalah kecenderungan seorang auditor untuk 

meninggalkan KAP tempatnya bekerja saat ini dan berpindah ke KAP atau 

perusahaan lain (Donnelly, dkk., 2003). Variabel ini diukur menggunakan 

kuesioner yang dikembangkan oleh Donnelly, dkk (2003) dan Sitorus, dkk 
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(2019). Kuesioner terdiri dari 9 item, berbentuk item favourable 

(1,2,3,4,5,6,8,9) dan item unfavourable (7), serta menggunakan skala Likert 1-

4. Item favourable memiliki skor Sangat Setuju (SS) = 4, Setuju (S) = 3, Tidak 

Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, sebaliknya item 

unfavourable memiliki skor SS = 1, S = 2, TS = 3, dan STS = 4. 

4. Time budget pressure (X5) adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan 

tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan (Muhshyi, 2013). Variabel ini diukur 

menggunakan kuesioner yang digunakan oleh Muhshyi (2013). Kuesioner 

terdiri dari 5 item dan menggunakan skala Likert 1-4. Sangat Setuju (SS) = 4, 

Setuju (S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. 

5. Penerimaan perilaku disfungsional audit (Y) adalah tingkat penerimaan seorang 

auditor terhadap perilaku audit disfungsional (Donnelly, dkk., 2003). Variabel 

ini diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Donnelly, dkk 

(2003). Kuesioner terdiri dari 12 item dan menggunakan skala Likert 1-4. 

Sangat Setuju (SS) = 4, Setuju (S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak 

Setuju (STS) = 1. 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 

2018). Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas 
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yang tinggi apabila menghasilkan data yang relevan dengan tujuan pengukuran dan 

harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Uji validitas 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson (Azwar, 2018) yaitu 

mengkorelasikan skor item dengan skor total. Suatu item dinyatakan valid apabila 

r hitung > r tabel. Perhitungan validitas menggunakan program SPSS versi 22.00 

for Windows. 

 

3.5.2 Reliabilitas 

Menurut Azwar (2018) reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Teknik perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan koefisien Alpha Cronbach, dimana alat ukur dinyatakan reliabel 

bilamana memiliki nilai Alpha Cronbach> 0,700 (Nunnally dalam Ghozali, 2006) 

Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan komputer program SPSS versi 22.00 for 

Windows. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Statistik deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penyajian data melalui tabel serta membandingkan skor 

aktual dengan kisaran teoritis.  
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Analisis data menggunakan analisis regresi berganda, dimana sebelum 

melakukan analisis tersebut perlu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi 

normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Penjelasan dari masing-

masing uji asumsi klasik sebagai berikut (Ghozali, 2006): 

1. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data dari 

variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak.Uji ini menggunakan one 

sample kolmogorov-smirnov test. Distribusi data dinyatakan normal apabila 

nilai p > 0,05. 

2. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variable independen.Untuk mengetahui ada 

atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation 

Factor (VIF).Bila angka VIF < 10 berarti tidak terjadi multikolinieritas. 

3. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

ini terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian residu dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Uji ini menggunakan uji Glejser, yaitu meregresikan antara 

variabel independen dengan variabel residual absolute. Apabila nilai p>0,05 

maka model regresi dinyatakan bebas heteroskedastisitas. 
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3.6.3 Uji Model Fit 

Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tergantung secara simultan, sehingga model regresi dapat dinyatakan sebagai model 

yang fit atau tidak. Model dinyatakan fit apabila nilai p <0,05 (Ghozali, 2006). 

 

3.6.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model 

dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1, jika R2 

= 0 maka tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen, nilai yang mendekati 1 maka variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen, 

sedangkan jika R2 =1 maka suatu hubungan yang sempurna. Apabila variabel lebih 

dari 2 maka dapat menggunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi 

(Ghozali, 2006). 

 

3.6.5 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, bertujuan untuk 

memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel 

dependen, baik secara parsial maupun simultan, serta data memenuhi asumsi klasik 

(Ghozali, 2006). Model persamaan regresi dari penelitian ini adalah: 
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PPDA = β0 + β1ILOC + β2KO + β3TI + β4TBP + e 

Keterangan : 

Y   = penerimaan perilaku disfungsional audit (PPDA) 

β0   =  bilangan konstanta 

β1... β4   =  koefisien arah regresi 

X1   =  internal locus of control (ILOC) 

X2   = komitmen organisasi (KO) 

X3   = turnover intention (TI) 

X4   = time budget pressure (TBP)  

e   = error 

 

3.6.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. Kriteria penerimaan hipotesis sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kriteria Penerimaan Hipotesis 

Hipotesis Kriteria Keterangan 

H1 p <0,05 dan β1 negatif H1 diterima 

H2 p <0,05 dan β2 negatif  H2 diterima 

H3 p <0,05 dan β3 positif  H3 diterima 

H4 p <0,05 dan β4 positif  H4 diterima 

 

  


