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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek di penelitian kali ini adalah auditor yang ada KAP di Kota 

Semarang. Dengan menguji pengaruh dari variabel independen adalah 

integritas, kompetensi, dan motivasi berkenaan dengan variabel dependen 

adalah kinerja auditor. Lalu ada pengakuan sebagai variabel moderator. 

Penelitian kali ini akan dilaksanakan di Kota Semarang, mengingat objek 

penelitiannya adalah auditor yang ada di KAP di Kota Semarang. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang memakai pendekatan 

kuantitatif dan memakai metode survey. Pada penelitian kali ini populasinya 

adalah auditor yang bekerja di KAP Kota Semarang. Berdasarkan data yang 

penulis dapatkan dari Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia, terdapat 

240 auditor di Kota Semarang. Berdasarkan jumlah auditor yang bersedia 

berpartisipasi dalam penelitian ini, didapatkan jumlah sampel yang akan 

digunakan adalah 50 sampel.  Pada penelitian kali ini sampel dikumpulkan 

memakai purposive sampling. Kriteria yang digunakan oleh penulis untuk 

mengambil sampel pada penelitian ini adalah auditor yang ada di Kota 

Semarang dan mau secara sukarela untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Tabel 3. 1 Daftar KAP di Kota Semarang 

No. Nama KAP 
Jumlah 

Anggota 

Jumlah 

yang 

Bersedia 

1. KAP ARNESTESA 7 5 

2. KAP ASHARI DAN IDA NURHAYATI 8 5 
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3. 
KAP BAYUDI, YOHANA, SUZY, ARIE 

(CABANG) 
8 5 

4. 
KAP BENNY, TONY, FRNAS, & 

DANIEL (CABANG) 
5 5 

5. 
KAP DARSONO & BUDI CAHYO 

SANTOSO 
25 0 

6. KAP ENDANG DEWIWATI 5 0 

7. 
KAP HADORI SUGIARTO ADI & 

REKAN (CABANG) 
8 0 

8. 
KAP Drs. HANANTA BUDIANTO & 

REKAN (CABANG) 
15 0 

9. KAP HARHINTO TEGUH 6 6 

10. KAP HELIANTO & REKAN (CABANG) 6 0 

11. KAP I. SOETIKNO 4 1 

12. KAP JONAS SUBARKA 5 0 

13. 
KAP KANAKA PURADIREJA, 

SUHARTONO (CABANG) 
6 0 

14. 

KAP KUMALAHADI, KUNCARA, 

SUGENG PAMUDJI DAN REKAN 

(CABANG) 

5 0 

15. 
KAP LEONARD, MULIA, & RICHARD 

(CABANG) 
17 0 

16. KAP PHO & REKAN 6 5 

17. KAP Dr. RAHARDJA, M.Si, CPA 20 0 

18. 
KAP SUKAMTO, ADI, SYAHRIL & 

REKAN (CABANG) 
5 5 

19. 
KAP RUCHENDI, MARJINTO, 

RUSHADI & REKAN 
4 0 

20. KAP SARASTANTO DAN REKAN 2 0 

21. KAP SISWANTO 5 0 

22. KAP SODIKIN & HARJIANTO (PUSAT) 20 5 

23. KAP SOPHIAN WONGSARGO 6 4 

24. 
KAP Dra. SUHARTATI & REKAN 

(CABANG) 
10 0 

25. KAP SURATMAN 4 4 

26. KAP TARMIZI ACHMAD 20 0 

27. KAP TEGUH HERU & REKAN 7 0 
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(CABANG) 

28. KAP TRI BOWO YULIANTI (CABANG) 1 0 

TOTAL 240 50 

Sumber : (Directory IAPI)   

 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Dependen 

3.3.1.1 Kinerja Auditor 

Yang dimaksud dengan kinerja auditor dalam penelitian 

ini adalah hasil dari kerja yang diraih oleh pegawai setelah 

menuntaskan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diterimanya (Riadi, 2014). Kinerja auditor akan diukur memakai 

6 item pernyataan yang dikutip berdasarkan penelitian Santi 

(2010). Kuesioner akan dinilai dan dihitung dengan memakai 

skala likert dengan skala 1 atau satu yang bernilai sangat tidak 

setuju, 2 atau dua yang bernilai tidak setuju, 3 atau tiga yang 

bernilai netral, 4 atau empat yang bernilai setuju, dan 5 atau lima 

yang bernilai sangat setuju. Untuk pernyataan nomor 3 dan 5 

skornya akan dibalik. Makin besar skor yang didapatkan makin 

besar  kinerja yang dipunyai auditor. 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Integritas 

Integritas pada penelitian ini adalah sikap keberanian, 

sikap kejujuran, sikap bertanggung jawab, dan sikap 

kebijaksanaan yang dipunyai oleh seorang auditor. Integritas 

akan diukur dengan memakai 11 pernyataan yang dikutip 

berdasarkan penelitian  Oktavia (2019). Kuesioner akan dinilai 

dan dihitung dengan memakai skala likert dengan skala 1 atau 

satu yang bernilai sangat tidak setuju, 2 atau dua yang bernilai 
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tidak setuju, 3 atau tiga yang bernilai netral, 4 atau empat yang 

bernilai setuju, dan 5 atau lima yang bernilai sangat setuju. 

Makin besar skor yang didapatkan makin besar  integritas yang 

dipunyai auditor. 

3.3.2.2 Kompetensi  

Kompetensi pada penelitian ini adalah kapabilitas dan 

pengetahuan yang dipunyai oleh seorang auditor. Kompetensi 

akan diukur dengan memakai 15 item pertanyaan yang dikutip 

berdasarkan penelitian Widyastuti & Pamudji (2009). Kuesioner 

akan dinilai dan dihitung dengan memakai skala likert dengan 

skala 1 atau satu yang bernilai sangat tidak setuju, 2 atau dua 

yang bernilai tidak setuju, 3 atau tiga yang bernilai netral, 4 atau 

empat yang bernilai setuju, dan 5 atau lima yang bernilai sangat 

setuju. Makin besar skor yang didapatkan maka makin besar 

pula kompetensi yang dipunyai oleh seorang auditor. 

3.3.2.3 Motivasi 

Motivasi di penelitian ini yang adalah hal yang 

menstimulasi seorang auditor untuk meningkatkan keterampilan 

dan kemampuannya agar dapat bekerja dengan maksimal. 

Motivasi akan dinilai memakai 7 pernyataan yang dikutip dari 

penelitian yang dilaksanakan oleh Siregar (2012). Kuesioner 

akan dinilai dan dihitung dengan memakai skala likert dengan 

skala 1 atau satu yang bernilai sangat tidak setuju, 2 atau dua 

yang bernilai tidak setuju, 3 atau tiga yang bernilai netral, 4 atau 

empat yang bernilai setuju, dan 5 atau lima yang bernilai sangat 

setuju. Makin besar skor yang didapatkan maka makin besar 

pula motivasi yang dipunyai oleh seorang auditor. 
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3.3.3 Variabel Moderating 

3.3.3.1 Pengakuan  

Yang dimaksud dengan pengakuan dalam penelitian ini 

adalah proses pemberian status tertentu kepada auditor sebagai 

bentuk penghargaan (Danish & Usman, 2010). Pengakuan yang 

dimaksud adalah pemberian penghargaan berupa kenaikan 

jabatan atau penerimaan bonus ketika auditor berhasil 

melakukan program kerja dan mencapai target yang ditentukan 

oleh Kantor Akuntan Publik. Pengakuan akan diukur 

menggunakan 15 item pernyataan Eko Hartanto dalam 

penelitian Prasetya (2017). Kuesioner akan dinilai dan dihitung 

dengan memakai skala likert dengan skala 1 atau satu yang 

bernilai sangat tidak setuju, 2 atau dua yang bernilai tidak 

setuju, 3 atau tiga yang bernilai netral, 4 atau empat yang 

bernilai setuju, dan 5 atau lima yang bernilai sangat setuju. 

Khusus untuk pernyataan poin ke 5 skornya akan dibalik. Makin 

besar skor yang didapatkan maka makin besar pula pengaruh 

pengakuan terhadap sebuah kinerja dari seorang auditor. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Pada penelitian 

kali ini Data yang dipakai untuk variabel dependen, variabel independen, dan 

variabel moderating dalam penelitian ini adalah data primer. Yang dimaksud 

dengan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung. Sumber 

data primer pada penelitian kali ini adalah melalui kuesioner yang akan 

disebarkan pada auditor yang bekerja di KAP di Kota Semarang. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Di penelitian kali ini data dikumpulkan dengan cara menyebar 

kuesioner. Kuesioner adalah sebuah cara untuk mendapatkan informasi dalam 

skala besar secara efisien dan cepat. Teknik ini dipilih karena dalam 

penelitian kali ini sampel yang dipakai adalah sekitar 50 auditor. Kuesioner 

dalam penelitian kali ini merupakan gabungan pernyataan dari penelitian 

Santi (2010) untuk variabel kinerja auditor, penelitian Oktavia (2019) untuk 

variabel integritas, penelitian Widiyastuti & Pamudji (2009) untuk variabel 

kompetensi, penelitian Siregar (2012) untuk variabel motivasi, dan penelitian 

Eko Hartanto (2017) untuk variabel pengakuan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Analisis Deskriptif 

Uji statistik deskriptif dimaksudkan untuk menyampaikan 

informasi dari variabel pada penelitian ini dan juga data demografi dari 

para responden. Uji statistik ini menyajikan penilaian dan perhitungan 

frekuensi, penilaian dan perhitungan tendensi pusat, penilaian – 

penilaian dan perhitungan - perhitungan bentuk, dan dispersi (Jogianto, 

2013). 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas data bertujuan untuk menguji seberapa 

valid kuesioner yang digunakan untuk menilai seluruh variabel 

yang ada. Sebuah kuesioner disebut sebagai kuesioner yang 

valid jika sebuah kuesioner dapat memaparkan hal yang akan 

dinilai dan dihitung dalam kuesioner tersebut. Uji validitas 

data pada penelitian ini menggunakan perhitungan korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson (Yurianti & Butar, 2020). 

Rumus Perhitungan Korelasi Product Moment : 
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𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2
][𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2]

 

Keterangan : 

rxy   = koefisien korelasi  

n   = jumlah sampel 

x   = skor pertanyaan tiap nomor 

y  = jumlah skor total pertanyaan 

Kriteria Uji Validitas Data Penelitian : 

1. Jika r hitung < r tabel, maka tidak memenuhi persyaratan 

validitas  

2. Jika r hitung > r tabel, maka memenuhi persyaratan 

validitas.  

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi 

responden dalam menjawab kuesioner. Sebuah kuesioner 

disebut reliabel saat tanggapan partisipan terhadap sebuah 

kuesioner adalah konsisten. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

akan dilakukan dengan menggunakan uji statistik Alpha 

Cronbach (α) dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Alpha Cronbach > 0,60 (Yurianti & Butar, 

2020).  

Rumus Alpha Cronbach : 

𝑟 =
𝑁

𝑁 − 1
(

𝑆2(1 − 𝑆𝑖
2)

𝑆2
) 

Keterangan : 

r = koefisien reliabilitas alpha 

S2 = varians skor keseluruhan 

Si
2 = varians masing – masing item 
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik  

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menilai apakah 

sebaran data sudah teralokasi dengan wajar / normal atau 

belum teralokasi dengan normal. Proses pengujian uji 

normalitas dilaksanakan memakai uji statistik Kolmogorov 

Smirnov. Variabel disebut teralokasi dengan normal jika 

signifikansi hasil uji bernilai lebih besar daripada nilai 

signifikan 5%. 

Rumus Kolmogorov Smirnov: 

𝑋ℎ
2 =  ∑

(𝑓𝑖 − 𝐹𝑖)
2

𝐹𝑖
 

Keterangan : 

𝑋ℎ
2 = nilai chi kuadrat hitung 

fi = frekuensi pengamatan 

Fi = frekuensi teoritis 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah menguji apakah 

akan muncul varians dari varians bermula pada observasi yang 

dilakukan. Uji heteroskedastisitas dilaksanakan dengan 

memakai uji Glejser. Variabel pengujian disebut variabel yang 

mengalami heteroskedastisitas jika skor signifikansinya lebih 

kecil dari 5%. 

Rumus Uji Heteroskedastisitas : 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
[∑ (|𝑒�̂�| − |𝑒|)𝑛

𝑖=1

2
] /(𝑝)

[∑ (|𝑒𝑖| − |𝑒�̂�|)
𝑛
𝑖=1

2]/(𝑛 − 𝑝 − 1)
 

3.6.3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menemukan 

apakah muncul korelasi di dalam variabel independen. Tujuan 



30 
 

menggunakan uji multikolinearitas pada penelitian kali ini 

adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi yang terjadi 

antara variabel integritas, kompetensi, motivasi, dan 

pengakuan. Sebuah uji regresi disebut sebagai uji regresi yang 

bebas multikolinearitas jika nilai korelasi antar variabel kurang 

dari 95%. 

Rumus Uji Multikolinearitas : 

𝑉𝐼𝐹 =  
1

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
 

3.6.4 Uji Fit Model 

Uji fit model dimaksudkan untuk menguji tingkat keakuratan 

regresi sampel dalam memprakiraan nilai yang sebenarnya. Uji fit 

model dilangsungkan dengan menggunakan uji statistik t dan uji F. 

Uji statistik t dipakai untuk mengukur seberapa signifikan dampak 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 

Sementara uji F dipakai untuk mengukur apakah variabel independen 

berpengaruh berkenaan dengan variabel independen secara 

bersamaan. 

Rumus Uji t : 

Ttabel = α/2 ; n-2 

Keterangan : 

α = taraf nyata 

n  = banyak sampel 

 

Rumus Uji F : 

𝐹0 =  
𝑅2(𝑛 − 𝑘 − 1)

𝑘(1 − 𝑅2)
 

Keterangan : 

F0 = F hitung 

R2 = koefisien determinasi 
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K = banyaknya variabel penelitian 

3.6.5 Uji Hipotesis 

Hipotesis H1 hingga H4 akan diuji dengan memakai persamaan 

regresi, dengan persamaan : 

Y = a + β1INT + β2KOM + β3MTV + β4PGK + β5PGK*INT + 

β6PGK*KOM + β7PGK*MTV + e 

 

Keterangan 

Y    = Kinerja auditor 

a   = Konstanta 

β 1-7  = Koefisien regresi 

INT  = Integritas 

KOM  = Kompetensi 

MTV  = Motivasi 

PGK  = Pengakuan 

PGK*INT  = Interaksi antara Pengakuan dengan Integritas  

PGK*KOM  = Interaksi antara Pengakuan dengan Kompetensi 

PGK*MTV = Interaksi antara Pengakuan dengan Motivasi 

3.6.6 Kriteria Penerimaan Hipotesis 

H1  Jika nilai sig./2 sama dengan atau kurang dari  0.05 maka 

integritas berpengaruh positif terhadap sebuah kinerja dari seorang 

auditor. 

H2  Jika nilai sig./2 sama dengan atau kurang dari 0.05 maka 

kompetensi berpengaruh positif terhadap sebuah kinerja dari seorang 

auditor. 

H3  Jika nilai sig./2 sama dengan atau kurang dari 0.05 maka 

motivasi berpengaruh positif terhadap sebuah kinerja dari seorang 

auditor. 
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H4  Jika nilai sig./2 sama dengan atau kurang dari 0.05 maka 

pengakuan berpengaruh positif terhadap sebuah kinerja dari seorang 

auditor.  

H5  Jika nilai sig./2 sama dengan atau kurang dari 0.05 maka 

integritas yang dimoderasi oleh pengakuan berpengaruh positif terhadap 

sebuah kinerja dari seorang auditor. 

H6  Jika nilai sig./2 sama dengan atau kurang dari 0.05 maka 

kompetensi yang dimoderasi oleh pengakuan berpengaruh positif 

terhadap sebuah kinerja dari seorang auditor. 

H7  Jika nilai sig./2 sama dengan atau kurang dari 0.05 maka 

motivasi yang dimoderasi oleh pengakuan berpengaruh positif terhadap 

sebuah kinerja dari seorang auditor.  
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