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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah kelompok orang yang hendak digeneralisasikan oleh hasil 

penelitian yang memiliki karateristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di kota Semarang. Adapun 

jumlah kantor akuntan publik di kota Semarang ada 18 KAP (sumber : 

www.iapi.or.id)  

3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi objek 

penelitian. Dasar untuk menetapkan apakah penelitian yang dilakukan menggunakan 

populasi atau sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Pemilihan ini berdasarkan dengan kriteria yang sudah ditentukan dan 

bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap. Dalam www.iapi.or.id tercatat ada 18 

pada Kantor Akuntan Publik di Semarang, yang disajikan dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 

http://www.iapi.or.id/
http://www.iapi.or.id/
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Tabel 3.1 

Kantor Akuntan Publik 

 

No Nama KAP 
Jumlah Auditor 

yang bekerja 

Jumlah 

Sampel 

Ketersediaan 

mengisi 

Auditor 

(bersedia/tidak) 

1. 
Bayudi Watu & Rekan 

(Cab) 

6 - Tidak Bersedia 

2. 
Benny Gunawan, Toni, 

frans dan Daniel 

6 5 Bersedia 

3. 
Darsono & Budi Cahyo 

Santoso 

15 - Tidak Bersedia 

4. 
Dra. Suhartati & Rekan 

(Cab) 

6 5 Bersedia 

5. 
Drs. Hananta Budianto & 

Rekan (Cab) 

15 15 Bersedia 

6. Helianto dan Rekan 4 - Tidak Bersedia 

7. Drs. Sugeng Pamudji 20 5 Bersedia 

8. Drs. Idjang Soetikno 5 5 Bersedia 

9. 
Leonard, Mulia & Richard 

(Cab) 

80 10 Bersedia 

10. Hadori & Rekan (Cab) 10 - Tidak Bersedia 

11. Arie Rachim 5 - Tidak Bersedia 

12. Drs. Tahrir Hidayat 5 4 Bersedia 

13. Tarmizi Achmad 15 - Tidak Bersedia 

14. 
Achmad, Rasyid. Hisbulla 

& Jerry 

5 5 Bersedia 

15. Yulianti, SE, BAP 7 4 Bersedia 

16. Sodikin & Harijanto 20 - Tidak Bersedia 

17. 
Ruchendi, Mardjito Dan 

Rushdi 

10 - Tidak Bersedia 

18. Riza,Adi,Syahril 10 5 Bersedia 

Jumlah 244 63 Total Jumlah 

Sampel 

Sumber  : www.iapi.or.id 

 

http://www.iapi.or.id/
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Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa auditor yang 

bekerja pada KAP. Adapun KAP yang tidak bersedia mengisi kuesioner seperti KAP 

Darsono dan Budi Cahyo Santoso yang beralasan bahwa tidak terjadi turnover 

intention pada KAP tersebut sehingga KAP tersebut tidak bersedia mengisi 

kuesioner. KAP Helianto, KAP Hadori, KAP Sodikin, KAP Ruchendi, KAP Mardjito 

Dan Rushdi dan rekan, KAP Tarmizi Achmad  tidak bersedia mengisi kuesioner 

karena KAP tersebut sedang sibuk. KAP Bayudi Watu dan Rekan setelah di survey 

tempat tersebut tinggalah gedung kosong dan tidak ada staff yang bekerja.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun 

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner dengan tujuan 

tertentu sesuai dengan kebutuhan (Azwar, 2008). Peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner 

penelitian kepada responden. 

 

3.3 Variabel dan Definisi Operasional 

3.3.1 Persepsi Diskriminasi 

Persepsi diskriminasi adalah persepsi yang dirasakan oleh auditor 

mengenai ketidakadilan yang ada di KAP sehingga menimbulkan anggapan terjadi 

diskriminasi karena posisi, pendidikan, pengalaman. Variabel ini diukur 
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menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Hunto (1996) dalam Gunluk dan 

Ozzer (2010) dengan indikator sebagai berikut: 

1. Individu percaya bahwa KAP saat ini mendiskriminasikan individu terkait 

promosi/peluang kemajuan. 

2. Individu percaya bahwa  KAP saat ini mendiskriminasi individu terkait tugas 

pekerjaan/tugas. 

3. Individu percaya bahwa  KAP saat ini mendiskriminasikan individu terkait gaji. 

4. Individu percaya bahwa  KAP saat ini mendiskriminasikan individu terkait  

dengan latar belakang pendidikan. 

5. Individu percaya bahwa  KAP saat ini mendiskriminasikan individu untuk  

mendapatkan informasi yang saya butuhkan. 

Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan skala likert 5 point yaitu dari 

STS (Sangat Tidak Setuju) hingga angka 5 (Sangat Setuju). Semakin tinggi nilai 

yang diberikan maka koresponden merasa diskriminasi yang dirasakan semakin 

tinggi. 

 

3.3.2 Perkembangan Karir 

Perkembangan karir adalah persepsi auditor untuk mendapatkan 

kesempatan mendapatkan posisi atau jabatan yang lebih tinggi di KAP. Variabel ini 

diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Gunawan (2011) dengan 

indikator sebagai berikut: 

1. Proses rekruitmen calon pelamar dilakukan secara terbuka dan tanpa diskriminasi 
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2. Proses seleksi dan penetapatan posisi auditor dilakukan secara terbuka dan tepat 

sesuai dengan kebutuhan KAP 

3. Promosi jabatan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja auditor 

4. KAP memberikan pelatihan yang dapat menunjang pengembangan karir 

karyawan 

5. KAP memiliki prosedur yang jelas mengenai masalah pemberhentian/pensiun 

karyawan 

6. KAP memberkan kajian secara individual terhadap karier auditor 

7. KAP menyediakan informasi yang lengkap mengenai persyaratan posisi kepada 

setiap karyawan 

8. KAP menyediakan informasi yang jelas mengenai rencana penggantian posisi / 

team dalam pekerjaan bagi auditor 

9. KAP memberikan pola karir yang jelas bagi auditor 

10. KAP menyediakan rencana karir perorangan bagi auditor 

Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin yaitu mulai dari STS ( sangat 

tidak setuju ) hingga dengan angka 5 ( sangat setuju ). Semakin tinggi nilai yang 

diberikan maka koresponden merasakan adanya kesempatan perkembangan karir 

yang dirasakan oleh karyawan. 

 

3.3.3 Konflik Pekerjaan Keluarga 

a. Pekerjaan mengintervensi keluarga 
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Konflik pekerjaan keluarga adalah adanya tekanan secara bersamaan antara 

peran pekerjaan dan keluarga yang bertentangan satu sama lainnya. WIF 

adalah konflik yang muncul karena pekerjaan mengintervensi keluarga. 

Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Netmeyer, dkk (1996) dalam Latifah (2008) berdasarkan indikator: 

1. Pekerjaan kantor mengintervensi kehidupan keluarga 

2. untutan waktu pekerjaan kantor membawa kesulitan untuk mengurus rumah, 

keluarga atau tanggung jawab pribadi. 

3. Sesuatu  yang  ingin  dilakukan  di  rumah  tidak dapat dilakukan karena 

tuntutan dari pekerjaan kantor. 

4. Pekerjaan menimbulkan stress yang membawa kesulitan untuk memenuhi 

kewajiban aktivitas keluarga. 

5. Berkaitan dengan kewajiban terhadap perkerjaan kantor, inidvidu ingin  

mengubah rencana  untuk waktu beraktivitas  bersama keluarga. 

6. Tuntutan pekerjaan kantor membawa kesulitan untuk bersantai dengan 

keluarga di rumah. 

Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin yaitu mulai dari STS 

(sangat tidak setuju) hingga dengan angka 5 (sangat setuju). Semakin tinggi 

nilai yang diberikan maka semakin tinggi pekerjaan mengintervensi keluarga. 

b. FIW adalah konflik yang muncul karena keluarga mengintervensi pekerjaan. 

Variabel ini diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Netmeyer, dkk (1996) dalam Latifah (2008) berdasarkan indikator: 
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1. Tuntutan keluarga mencampuri dan mengganggu kegiatan yang berkaitan 

dengan pekerjaan kantor. 

2. Individu menunda melakukan suatu pekerjaan kantor karena tuntutan 

keluarga. 

3. Individu kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor karena tuntutan 

keluarga. 

4. Kehidupan keluarga mengintervensi tanggung jawab individu dalam 

pekerjaan kantor seperti hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugas harian 

dan kerja lembur. 

5. Tekanan/stress keuarga mengganggu individu untuk melakukan kewajiban 

pekerjaan kantor  

Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin yaitu mulai dari STS 

(sangat tidak setuju) hingga dengan angka 5 (sangat setuju). Semakin tinggi 

nilai yang diberikan maka semakin keluarga mengintervensi pekerjaan. 

 

3.3.4 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan auditor yang bekerja di KAP. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Witasari (2009) berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Pekerjaan menarik. 

2. Merasa senang dengan kesempatan untuk belajar hal-hal baru dalam pekerjaan. 

3. Merasa sesuai dengan tingkat tanggung jawab dalam pekerjaan. 
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4. Merasa sedikit mencapai keberhasilan dalam pekerjaan
*
 

5. Puas dengan pekerjaan saya karena dapat membuat kemajuan di perusahaan. 

6. Puas dengan gaji yang saya terima untuk tanggung jawab pekerjaan. 

7. Puas dengan kesempatan untuk memperleh promosi kenaikan jabatan. 

8. Perusahaan memberikan gaji dan tunjangan lebih baik dari pesaing. 

9. Merasa usaha saya tidak diberikan imbalan yang seharusnya
*
. 

10. Tidak puas dengan kesempatan memperoleh promosi kenaikan gaji
*
. 

11. Puas dengan tim kerja. 

12. Menikmati bekerja dengan teman-teman. 

13. Teman-teman kerja kooperatif. 

14. Rekan kerja memberikan dukungan. 

15. Sering merasa dikucilkan oleh teman kerja
*.
 

16. Supervisor memberikan dukungan. 

17. Supervisor bersikap adil dan jujur. 

18. Supervisor memberikan kebebasan bekerja. 

19. Supervisor tidak mau mendengarkan bawahan
*
. 

Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin yaitu mulai dari STS 

(sangat tidak setuju) hingga dengan angka 5 (sangat setuju). Semakin tinggi nilai 

yang diberikan maka responden merasakan adanya ketidakpuasan yang dirasakan 

oleh responden. Namun pada variabel ini terdapat beberapa pertanyaan yang recoding 

seperti pertanyaan nomor 4, 9, 10, 15 dan 19, dimana nilai yang seharusnya 1 : 

Sangat Tidak setuju berubah menjadi Sangat Setuju, 2 Tidak Setuju berubah menjadi 
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Setuju , 3: Netral tetap menjadi netral, 4 : Setuju berubah menjadi Tidak setuju, 5: 

Sangat Setuju berubah menjadi Sangat Tidak Setuju. Jadi nilai dari jawaban pada 

recoding dibalik. 

 

3.3.5 Turnover Intention 

Turnover intention adalah niat auditor untuk memutuskan mengakhiri 

pekerjaannya dan keluar dari KAP untuk mencari alternatif di tempat lai. Variabel ini 

diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Wayne, dkk (dalam 

Daromes, 2006) yang memiliki indikator sebagai berikut: 

1. Sering berpikir untuk meninggalkan KAP. 

2. Kemungkinan mencari pekerjaan di perusahaan lain sampai 3 tahun kedepan. 

3. Tertarik untuk mencari lowongan pekerjaan baru. 

4. Akan keluar dari pekerjaan apabila mendapatkan tawaran dengan gaji lebih tinggi. 

5. Kemungkinan meninggalkan perusahaan dalam waktu dekat. 

6. Setelah memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan meninggalkan perusahaan. 

7. Aktif mencari pekerjaan lain di luar KAP. 

8. Berpikir serius untuk meninggalkan KAP. 

9. Sering berpikir keluar dari perusahaan. 

10. Berpikir tidak akan bekerja di KAP ini untuk lima tahun lagi. 

.Skala yang digunakan adalah skala Likert 5 poin yaitu mulai dari STS 

(sangat tidak setuju) hingga dengan angka 5 (sangat setuju). Semakin tinggi nilai 
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yang diberikan maka koresponden merasakan keinginan untuk meninggalkan kantor 

akuntan publik. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah angket merupakan daftar pertanyaan yang 

harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh responden (Azwar, 2008). Pada 

penelitian ini menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh responden yang 

digunakan untuk mengukur persepsi diskriminsi, perkembangan karir, konflik 

pekerjaan keluarga, kepuasan kerja, dan turnover intention. 

 

3.5 Metode Pengujian Instrumen 

3.5.1  Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Nurahma, 1999 dalam Ghozali, 2006). Dengan demikian suatu tes atau instrumen 

pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan 

data yang relevan dengan tujuan pengukuran dan harus memberikan gambaran yang 

cermat mengenai data tersebut. 

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur benar-benar cocok atau sesuai dengan alat ukur yang diinginkan.. 

Pedoman untuk menetapkan item valid adalah r hitung positif, serta r hitung > r tabel 
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maka item tersebut valid. Pedoman untuk menetapkan r tabel adalah df (n-2), α = 

0,05, 1 tailed.  

 

3.5.2 Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2006) alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pada penelitian ini digunakan teknik 

perhitungan reliabilitas koefisien Cronbach Alpha, dengan alasan perhitungan dengan 

teknik ini akan memberikan harga yang lebih kecil atau sama besar dengan 

reliabilitas yang sebenarnya. Jadi ada kemungkinan dengan menggunakan teknik ini 

akan lebih cermat karena dapat mendeteksi hasil yang sebenarnya. Adapun untuk 

menetapkan suatu angket reliabel atau tidak dengan menggunakan pedoman Nunnally 

(Ghozali, 2013) yaitu koefisian α > 0,60. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang 

diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisis atau hasil uji (Suryabrata, 2012). 

Data-data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung, 

tetapi perlu diolah lebih dulu agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang 

dapat dipahami, jelas, dan teliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran 

umum demografi responden penelitian dan persepsi responden mengenai masing-
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masing variabel penelitian (Ferdinand, 2008), dengan didasarkan pada nilai rata-rata, 

SD, nilai minimum dan nilai maksimum. 

 

3.6.2 UJi Asumsi Klasik 

Agar model regresi dinyatakan baik untuk alat prediksi maka hasil yang 

diperoleh mempunya sifat-sifat Best, Linier, Unbiased, Estimator (BLUE). Model 

regresi dikatakan BLUE apabila dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut : 

1. Normalitas 

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

variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk 

mengetahui kenormalan model regresi adalah Exsplore test of normality. 

Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari Exsplore test of normality > 

0,05 (Ghozali, 2006). 

2. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui 

ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation 

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

(Ghozali, 2006). 

3. Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak 

terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi 

heteroskesdatisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah 

meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residual absolute, dimana 

apabila nilai p≥0,05 maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

 

3.6.3 Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu 

variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun 

simultan (Ghozali, 2013). Mengingat penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, 

maka persamaan regresinya sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

Y  =  Turnover Intention 

α  =  bilangan konstanta 

ß1... ß5 =  koefisien arah regresi 
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X1  =  persepsi diskriminasi 

X2  =  perkembangan karir 

X3  =  WIF 

X4  =  FIW 

X5  =  kepuasan kerja 

 

3.6.4 Uji F (Model Fit) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan. Kriteria penerimaan hipotesis (Ha diterima) 

adalah nilai F hitung ≥ F tabel atau nilai p≤0,05 (Ghozali, 2013). 

 

3.6.5  Uji t (Uji Hipotesis) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. Kriteria penerimaan hipotesis (Ha diterima) adalah 

β ≠ 0 dan nilai t hitung ≥ t tabel atau nilai p≤0,05 (Ghozali, 2013). 

 

3.6.6  Koefisien Determinasi 

Uji R
2
 merupakan ukuran ikhtisar yang mengatakan seberapa baik garis 

regresi sampel mencocokan data. Dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R
2
 

dikarenakan variabel independennya > 1. Koefisien determintasi menunjukkan 

mengenai besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Rumus koefisien determinasi adalah (Ghozali, 2013): Adjusted R
2
 x 100% 
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