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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan daerah generalisasi yang mencakup objek atau 

subjek, didalamnya terdapat kualitas dan karakteristik untuk dipelajari dan dapat 

ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Jumlah populasi penelitian sebanyak 28 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di kota Semarang. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang terdapat 

didalam populasi. Sampel penelitian berupa jumlah auditor yang bekerja pada 

Kantor Akuntan Publik yang berada di kota Semarang dan bersedia mengisi 

kuesioner penelitian. 

Peneliti menggunakan purposive sampling dimana sampel dari populasi 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kriteria sampel yang ditentukan yaitu 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik kota Semarang. 
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Tabel 3.1 

 

Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Semarang 

 

NO 
Nama Kantor Akuntan 

Publik (KAP) 

Jumlah 

Auditor 

Jumlah Auditor 

Bersedia 

1. KAP ARNESTESA 5 5 

2. KAP ASHARI DAN IDA 

NURHAYATI 
8 5 

3. KAP BAYUDI, YOHANA, 

SUZY, ARIE 
8 5 

4. KAP BENNY, TONY, FRANS 

& DANIEL 
9 - 

5. KAP DARSONO & BUDI 

CAHYO SANTOSO 
30 2 

6. KAP ENDANG DEWIWATI 4 - 

7. KAP HADORI SUGIARTO 

ADI & REKAN 
- - 

8. KAP Drs. HANANTA 

BUDIANTO & REKAN 
15 - 

9. KAP HARHINTO TEGUH 6 6  

10. KAP I. SOETIKNO 4 2 

11. KAP JONAS SUBARKA 5 - 

12. KAP KANAKA - - 
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PURADIREDJA, 

SUHARTONO 

13. KAP KUMALAHADI, 

KUNCARA, SUGENG 

PAMUDJI DAN REKAN 

- - 

14. KAP LEONARD, MULIA & 

RICHARD 
15 - 

15. KAP PHO & REKAN 10 - 

16. KAP Dr. RAHARDJA, M.Si., 

CPA 
- - 

17. KAP RUCHENDI, MARJITO, 

RUSHADI & REKAN 
- - 

18. KAP SARASTANTO DAN 

REKAN 
15 - 

19. KAP SISWANTO 5 5 

20. KAP SODIKIN & 

HARIJANTO 
8 5 

21. KAP SOEKAMTO, ADI, 

SYAHRIL & REKAN 
5 5 

22. KAP SOPHIAN 

WONGSARGO 
7 5 

23. KAP Dra. SUHARTATI & 

REKAN 
- - 

24. KAP SURATMAN 4 4 
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25. KAP TARMIZI ACHMAD - - 

26. KAP TEGUH HERU & 

REKAN 
7 5 

27. KAP TRI BOWO YULIANTI 5 5 

28. KAP WAHYU 

SETYANINGSIH 
6 3 

TOTAL 181 62 

Sumber : Directory IAPI (2021) 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama lewat 

kuesioner yang dibagikan peneliti. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data memakai kuesioner. Kuesioner merupakan 

teknik mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada 

responden agar mendapatkan jawaban yang akurat. Pengumpulan data melalui 

kuesioner akan dikirim secara langsung ke Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat 

auditor bekerja. Dalam setiap pertanyaan akan dinilai dan dihitung menggunakan 

skala likert. 
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3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

      3.4.1 Variabel Dependen 

     3.4.1.1 Kinerja Auditor 

Kinerja auditor pada penelitian ini merupakan pencapaian 

atau keberhasilan dari tugas ataupun kegiatan pemeriksaan yang 

sudah dikerjakan auditor hingga selesai. Kinerja auditor akan 

diukur dengan memakai 6 pertanyaan. Kuesioner akan dinilai dan 

dihitung dengan memakai skala likert. Skala satu = sangat tidak 

setuju, dua = tidak setuju, tiga = netral, empat = setuju dan lima = 

sangat setuju. Jika skor yang didapat besar maka auditor memiliki 

kinerja yang baik.  

 

3.4.2 Variabel Independen 

3.4.2.1 Profesionalisme 

Profesionalisme pada penelitian ini berupa sikap ataupun 

keahlian yang dipunyai auditor dalam pekerjaannya. 

Profesionalisme akan diukur dengan memakai 7 pertanyaan. 

Kuesioner akan dinilai dan dihitung dengan memakai skala likert. 

Skala satu = sangat tidak setuju, dua = tidak setuju, tiga = netral, 

empat = setuju dan lima = sangat setuju. Jika skor yang didapat 

besar maka besar juga profesionalisme yang dipunyai auditor. 
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3.4.2.2 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja pada penelitian ini berupa tanggapan dari 

pekerja mengenai puas atau tidaknya tugas yang diberikan dan 

lingkungan tempat bekerja. Kepuasan kerja akan diukur dengan 

memakai 6 pertanyaan. Kuesioner akan dinilai dan dihitung dengan 

memakai skala likert. Skala satu = sangat tidak setuju, dua = tidak 

setuju, tiga = netral, empat = setuju dan lima = sangat setuju.                

Jika skor yang didapat besar maka besar juga kepuasan kerja yang 

dipunyai auditor. 

3.4.2.3 Penerapan Teknologi Informasi 

 Penerapan teknologi informasi pada penelitian ini berupa 

kemampuan auditor saat menerapkan teknologi informasi pada 

pekerjaanya. Penerapan teknologi informasi akan diukur dengan 

memakai 6 pertanyaan. Kuesioner akan dinilai dan dihitung dengan 

memakai skala likert. Skala satu = sangat tidak setuju, dua = tidak 

setuju, tiga = netral, empat = setuju dan lima =sangat setuju. Jika 

skor yang didapat besar maka besar juga kemampuan auditor dalam 

menerapkan teknologi dalam pekerjaannya.  
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3.5 Alat Analisis Data  

     3.5.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif membantu memberikan gambaran data 

yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan secara umum 

Sugiyono, 2015 dalam Wulandari & Prasetya (2020). Statistik 

deskriptif membantu pengujian variabel, biasanya disajikan 

dalam bentuk deskripsi data seperti rata-rata (mean), standar 

deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, range, sum, kurtosis 

dan skewness (kemencengan distribusi). 

 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

   3.5.2.1 Uji Validitas 

  Uji Validitas digunakan untuk mengukur apakah data 

dalam kuesioner memiliki tingkat kevalidan atau tidak Ghozali, 

2007 dalam Trijayanti et al. (2015). Pada penelitian ini, uji 

validitas berupa pertanyaan yang sudah diisi responden yang 

kemudian hasilnya akan diuji untuk mengetahui apakah data 

tersebut valid atau tidak. Valid tidaknya sebuah data ditentukan 

apabila: 

r hitung > r tabel = indikator dinyatakan valid 
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   3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah 

jawaban dari responden konsisten atau tidak jika pengujian 

dilakukan sebanyak lebih dari 2 kali. 

 

3.6 Langkah – Langkah Uji Hipotesis 

3.6.1 Menyatakan Hipotesis 

 Hipotesis pada penelitian ini berupa hipotesis one tailed. Hipotesis 

one tailed merupakan pengujian yang dilakukan secara satu arah yang 

arahnya sudah jelas yaitu positif atau negatif. Berikut hipotesis pada 

penelitian ini : 

a. H01 : ẞ1 ≤ 0 : Profesionalisme berpengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor  

Ha1 : ẞ1 > 0 : Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor 

b. H02 : ẞ2 ≤ 0 : Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor  

Ha2 : ẞ2 > 0 : Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor 

c. H03 : ẞ3 ≤ 0 : Penerapan teknologi informasi berpengaruh negatif 

terhadap kinerja auditor  

Ha3 : ẞ3 > 0 : Penerapan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor 
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3.6.2 Memilih Pengujian Statistik 

3.6.2.1 Regresi Linear Berganda  

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang 

menguji lebih dari satu variabel independen. Model regresi linear 

berganda yang digunakan sebagai berikut : 

Kinj Aud = a + b1prof + b2kepker + b3TI + e 

Dimana : 

                       Y  = Kinerja auditor  

                        a   = Konstanta 

b  = Koefisien regresi 

Prof = Profesionalisme 

Kepker = Kepuasan kerja 

TI  = Penerapan teknologi informasi 

e  = Error 

 

3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik 

  3.6.2.2.1 Uji Normalitas 

      Uji normalitas merupakan pengujian data yang 

digunakan untuk menilai apakah sekelompok data atau variabel 

memiliki sebaran data yang terdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov untuk menguji tiap-

tiap variabel. Jika nilai (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data 



 

31 
 

terdistribusi normal dan jika nilai (Sig.) kurang dari 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal. 

 

  3.6.2.2.2 Uji Heterokedasitas 

      Uji Heterokedasitas berguna untuk menguji dalam 

model regresi apakah terjadi perbedaan antara varian dari residual 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Diuji menggunakan uji 

Glejser. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedasitas dan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka terjadi 

heteroskedasitas. 

 

  3.6.2.2.3 Uji Multikolinearitas 

      Uji Multikolinearitas berfungsi untuk menguji 

dalam model regresi apakah terjadi korelasi pada variabel 

independen. Di uji menggunakan variance inflation factors (VIF). 

Jika VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas pada variabel 

independen, sedangkan jika VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas pada variabel independen. 

 

3.6.3 Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan pada penelitian ini sebesar 95% yang dimana 

tingkat error sebesar 5%. 
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3.6.4 Penghitungan Nilai Statistik 

 Penelitian ini memakai program SPSS (Statistical Package For 

The Social Sciences. SPSS adalah program komputer yang memudahkan 

dalam mengolah berbagai data statistik. 

 

3.6.5 Hasil Nilai Uji Kritis 

 Nilai uji pada penelitian ini menggunakan uji t untuk mengetahui 

hipotesis diterima atau ditolak. Dimana t hitung harus lebih besar 

daripada t tabel. Tingkat signifikan yang dipakai adalah 5%. Jika t hitung 

> t tabel maka H0 ditolak, sedangkan jika t hitung < t tabel maka H0 

diterima. 

 

3.6.6 Interpretasi Hasil 

  Hipotesis diterima apabila sig/2 kurang dari atau sama dengan 0,05 

maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


