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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Malang 

yang terdaftar di Directory Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2015. 

Alasan penentuan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Malang sebagai objek 

penelitiandikarenakan karena pertimbangan bahwa Kota Malang termasuk kota 

besar di Jawa Timur yang memiliki KAP yang tergolong besar maupun KAP 

kecil yang menuntut eksistensiauditor independen. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Malang yang merupakan anggota 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan berjumlah 10 KAP. 

Sementara sampel pada penelitian ini yaitu auditor pada KAP di Kota Malang. 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel diambil dengan 

menggunakan simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel 

(Ulum dan Juanda, 2016).  
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah variabel 

yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor pada Kantor 

Akuntan Publik. Variabel terikat penelitian adalah kinerja auditor. Variabel 

bebas penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengalaman, profesionalisme, 

dan ambiguitas peran. 

Pertanyaan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam 

penelitian diukur dengan menggunakan skala Likert. Jawaban dari respoden 

diberi skor dengan menggunakan 4 point skala Likert. Semua pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam lampiran kuesioner. Berikut adalah definisi dan operasional variabel: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja auditor. Job performance 

diukur dengan menggunakan indikator dari Fogarty (2000) dalam 

Ramadhanty (2013) yang mengatakan ada 3 kategori yang digunakan untuk 

mengukur kinerja auditor secara individual, yaitu kualitas kerja, kuantitas 

pekerjaan, dan ketepatan waktu. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini : 
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a. Tingkat Pendidikan 

Indikator yang digunakan dalam meneliti tingkat pendidikan auditor 

yaitu tingkat pendidikan dan pelatihan masing-masing auditor dan 

kesesuaian pendidikan dan pengetahuan dangan standar profesi. 

b. Pengalaman Kerja 

Pengukuran variabel pengalaman kerja diukur dengan indikator yang 

digunakan oleh Kalbers dan Fogarty (1995) dalam Ramadhanty (2013) 

dengan indikator : 

1) Lama masa kerja sebagai auditor 

Lama masakerja merupakan jangka waktu (tahun) seorang auditor 

bekerja. 

2) Banyaknya penugasan yang pernah ditangani 

Banyaknya penugasan merupakan kuantitas pekerjaan, misalnya, 

repetisi pekerjaan, dan jenis pekerjaan. 

c. Profesionalisme 

Indikator profesionalisme auditor menurut Hall (1968) dalam Kusuma 

(2012) meliputi 

1) Pengabdian terhadap profesi 

Pengabdian terhadap profesi adalah percaya akan pentingnya 

pekerjaannya. Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi 

profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan 

yang dimiliki. 
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2) Keyakinan terhadap peraturan profesi/standart profesi 

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang 

paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama 

profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam 

bidang ilmu dan pekerjaan mereka. 

3) Kewajiban sosial 

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan 

profesi dan manfaat yang diperoleh bagi masyarakat maupun 

profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kewajiban sosial dapat 

dicerminkan dengan memberikan jasa bagi kepentingan publik. 

4) Kemandirian 

Kemandirian adalah suatu pandangan seorang profesional dimana 

harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak 

lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). 

5) Hubungan dengan rekan seprofesi/Afiliasi 

Hubungan dengan rekan seprofesi adalah menggunakan ikatan profesi 

sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok 

informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini 

para profesional membangun kesadaran profesional. 
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d. Ambiguitas Peran 

Variabel ambiguitas peran diukur dengan menggunakan 5 indikator yang 

digunakan oleh Rizzo et al. (1970) dalam Ramadhanty (2013), yaitu  

1) Wewenang 

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah 

orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar 

tercapai tujuan tertentu. 

2) Arah dan tujuan pekerjaan 

Arah dan tujuan pekerjaan adalah garis-garis pedoman pekerjaan 

(guidelines) yang harus dilaksanakan oleh auditor. 

3) Alokasi waktu kerja 

Alokasi waktu kerja adalah waktu yang dibutuhkan auditor dalam 

menjalankan serta menyelesaikan program auditnya. 

4) Kejelasan tugas 

Kejelasan tugas adalah memahami dengan benar pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

5) Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh 

seorang auditor. 
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D.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang 

diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data 

primer yang digunakan berupa datasubjek (self report data) yang berupa opini dan 

karakteristik dari responden. Dataprimer dalam penelitian ini berupa: 

1. Karakteristik responden yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama 

berprofesi sebagai auditor, dan jabatan di Kantor Akuntan Publik tersebut. 

2. Opini atau tanggapan responden atas tingkat pendidikan, pengalaman, 

profesionalisme, ambiguitas peran, dan kinerja kerja dari akuntan profesional 

yang bekerja pada KAP di Kota Malang. 

Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah para auditor 

yang bekerja pada KAP di Kota Malang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian (Sugiyono, 

2010). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalahdengan menggunakan metode angket atau kuesioner. Metode ini 

menggunakan penyebarankuesioner tertutup yang telah disusun berdasarkan dari 

sumber penelitian Ramadhanty (2013) dan Cahayu (2013) yang telah diuji 

validitas untuk setiap pertanyaannya, di mana sejumlah pertanyaan tertulis 

disampaikan kepada responden untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang 

dialami olehresponden yang bersangkutan. Daftar pertanyaan-pertanyaannya 
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terkait tentang tingkat pendidikan, pengalaman, profesionalisme, dan ambiguitas 

peran, serta kinerja auditor. 

Kuesioner tersebut terbagi atas lima bagian. Bagian pertama berisi 11  

pertanyaan terkait dengan kinerja auditor. Bagian keduaberisi 4 pertanyaan terkait 

dengan tingkat pendidikan. Bagian ketiga berisi 7 pertanyaan terkait pengalaman. 

Bagian keempat berisi 17 pertanyaan terkait profesionalisme, dan bagian kelima 

berisi 15 pertanyaan terkait ambiguitas peran. 

Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan secara langsung oleh 

peneliti dengan cara mengantar kuesioner langsung ke semua KAP di Kota 

Malang yangmenjadi objek dalam penelitian ini. Dalam kuesioner ini nantinya 

akan digunakanmodel pertanyaan tertutup, yakni bentuk pertanyaan yang sudah 

disertai alternatif  jawaban sebelumnya, sehingga responden dapat memilih salah 

satu dari alternatifjawaban tersebut. Masing-masing kuesioner disertai dengan 

surat permohonanuntuk mengisi kuesioner yang ditujukan pada responden. Surat 

permohonantersebut berisi identitas peneliti, maksud penelitian yang dilakukan 

dan jaminankerahasiaan data penelitian.  

Penetapan skor diberikan kepada butir-butir pernyataan penelitian di dalam 

angket/kuesioner. Pemberian skor terhadap butir-butir pernyataan akan diukur 

menggunakan skala Likert atau skala ordinal. “Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial” (Sugiyono, 2010: 132). Skala Likert yang digunakan dalam 

penelitian ini berdimensi empat yang tertera seperti di bawah ini. 

 



32 
 

Tabel 3.1  
Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban 
Skor untuk Pernyataan 

Positif Negatif 
Sangat Setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak Setuju (TS) 2 3 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

Sumber: Sugiyono (2010:133) 

Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai 

suatu pernyataan, dengan skala penilaian dari 1 sampai dengan 4. Tanggapan 

positif (maksimal) diberi nilai paling besar (4) dan tanggapan negatif (minimal) 

diberi nilai paling kecil (1). 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke 

dalambentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data 

yang digunakan pada penilitian ini adalah metode analisis statistik yang 

perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 21 for windows.  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

informasi mengenai karakteristik daftar demografi responden. Statistik 

deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari rata-rata (mean) danstandar deviasi (Ghozali, 2013). Rata-rata (mean) 

merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur nilai sentral suatu 

distribusi data yang didasarkan pada nilai rata-rata pada kelompok tersebut. 

Sedangkan standar deviasi digunakan untuk menjelaskan homogenitas 
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kelompok atau jarak antara nilai-nilai setiap individu yang terdapat di 

kelompok tersebut. 

Pada penelitian ini analisis statistik deskriptif didasarkan pada jawaban 

dari masing-masing responden yang menjadi sampel. Analisis ini digunakan 

untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (tingkat 

pendidikan, pengalaman, profesionalisme, ambiguitas peran, dan kinerja 

auditor) yang dapat dilihat dari angka rata-rata (mean) dan standar deviasi. 

 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel 

(Bhuono, 2005). Sebuah istrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Correlation 

Product Moment dari Karl Pearson. Rumus uji validitas sebagai berikut : 

𝑟
𝑥𝑦 = 

𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2 −(∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 −(∑𝑌)2]

 

Keterangan 

rxy : Koefisien korelasi X dan Y 

X : Skor yang ada butir item 

Y : Total skor 

N : Jumlah subjek 

∑ X : Jumlah nilai X 
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∑ Y : Jumlah nilai Y 

∑ XY : Jumlah perkalian dari X dan Y 

∑ X2 : Jumlah X2 

∑ Y2 : Jumlah Y2 (Sugiyono, 2012: 356) 

 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Bhuono (2005: 72) realibilitas (keandalan) merupakan 

ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal 

yang berkaitan dengan konstrukkonstruk pertanyaan yang merupakan 

dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan dapat 

menunjukkan hasil yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda dan 

waktu yang berbeda pula. Rumus uji reliabilitas adalah sebagai berikut : 

𝑟
𝑖= (

𝑘
𝑘−1

)(1−
∑𝑆𝑖

2

𝑆𝑡
2 )

 

Keterangan 

ri  : Reliabilitas instrumen 

K : Mean kuadrat antara subjek. 

∑Si
2 : Mean kuadrat kesalahan. 

St
2 : Varian total (Sugiyono, 2012) 

Hasil perhitungan diatas diinterpretasikan dengan kriteria pengujian uji 

reliabilitas sebagai berikut(Sugiyono, 2010:250): 

 Cronbach’s Alpha>0,60 konstruk variabel memiliki reliabilitas. 
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 cronbach’s Alpha<0,60 konstruk variabel tidak memiliki reliabilitas. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi 

klasik statistik, baik multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskesdatisitas 

(Bhuono, 2005: 57). Uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hal ini 

disebabkan karena uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Seandainya asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil (Ghozali, 2011: 

160). Pengujian normalitas dilakukan menggunakan teknis analisis 

Kolmogorof-Smirnov dengan rumus : 

𝐾𝐷 = 1,36 √
𝑛1 + 𝑛2

𝑛1𝑛2
 

Keterangan 

KD : Harga Kolmogorov-Smirnov yang dicari 

n1  : Jumlah sampel yang diperoleh 

n2  : Jumlah sampel yang diharapkan (Sugiyono, 2010: 328) 



36 
 

Kriteria pengambilan keputusan adalah variabel penelitian dinyatakan 

berdistribusi normal apabila memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 

0,05 (Sig. > 0,05) (Bhuono, 2005: 113). 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen 

lain dalam satu model. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas. Teknik analisis yang 

digunakan adalah korelasi ProductMoment. Dengan menggunakan analisis 

korelasi ini akan diperoleh harga interkorelasi antara variabel bebas. Jika 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance 

tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari 

multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian (Bhuono, 2005: 58). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139). Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser digunakan untuk meregres nilai 
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absolut residualunstandardized dan nilai variabel independen atau variabel 

indep ditransformasi. Kriteria pengambilan keputusan jika p-value >0,05 

maka tidak terjadi problem heteroskedasititas. Sebaliknya jika p-value <0,05 

maka terjadi problem heteroskedasititas (Ghozali, 2011: 143).  

 

4. Uji Hipotesis 

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan metode analisis regresi 

sederhana dan analisis regresi berganda. 

a. Analisis regresi linier sederhana 

Analisis ini digunakan menguji keempat hipotesis, yaitu: 

H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh signifikanterhadap kinerja auditor  

H2 : Pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

H3 : Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

H4 : Ambiguitas peran berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

Untuk menganalisis empat hipotesis di atas digunakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Mencari koefisien determinasi (r2) antara prediktor X dengan kriterium 

Y, dengan rumus : 

𝑟
(𝑥𝑦)=

∑𝑋𝑌

√(∑𝑋2)(∑𝑌2)

 

Keterangan 

r(xy)  : Koefisien korelasi antara variabel X dengan Y 

∑XY : Jumlah produk X dan Y 

∑X2 : Jumlah kuadrat prediktor X 
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∑Y2 : Jumlah kuadrat kriterium Y 

 

2) Menguji signifikasi dengan uji t 

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan 

t : Nilai hitung 

r  : Koefisien korelasi 

n  : Jumlah sampel (Sugiyono, 2010: 250) 

Pengujian ini pada dasarnya untuk menguji signifikansi konstanta dan 

setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 

b. Analisis regresi linier berganda 

Analisis ini digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama 

atau simultan terhadap variabel terikat. Dalam hal ini, analisis regresi 

berganda digunakan untuk menguji hipotesis kelima, yaitu 

H5 : Tingkat pendidikan, pengalaman, profesionalisme, dan ambiguitas 

peran secara bersama-sama bepengaruh signifikan terhadap kinerja 

auditor 

1) Membuat persamaan garis regresi empat prediktor dengan 

rumus sebagai berikut 

Y = a1X1 + a2X2 +a3X3 +a4X4 + K 

Keterangan 
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Y : Kinerja Auditor 

X1 : Tingkat pendidikan 

X2 : Pengalaman 

X3  : Profesionalisme 

X4 : Ambiguitas peran 

a1 : Bilangan koefisien tingkat pendidikan. 

a2 : Bilangan koefisien pengalaman. 

a3 : Bilangan koefisien profesionalisme. 

a4 : Bilangan koefisien ambiguitas peran. 

K  : Bilangan kostanta  

2) Mencari koefisien determinasi (R2) antara prediktor X1, X2, X3, 

dan X4 dengan kriterium Y dengan menggunakan rumus : 

𝑅𝑦(𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4)
2 =  

𝑎1∑𝑋1𝑌 + 𝑎2∑𝑋2𝑌 + 𝑎3∑𝑋3𝑌 + 𝑎4∑𝑋4𝑌

∑𝑌2
 

Keterangan 

R2
y(x1x2x3x4): Koefisien determinasi antara X1,X2,X3, dan X4 dengan Y 

a1 : Koefisien tingkat pendidikan 

a2  : Koefisien pengalaman 

a3   : Koefisien profesionalisme 

a4  : Koefisien ambiguitas peran 

∑X1Y  : Jumlah produk tingkat pendidikan dengan Y 

∑X2Y  : Jumlah produk pengalamandengan Y 

∑X3Y  : Jumlah produk profesionalisme dengan Y 

∑X4Y : Jumlah produk ambiguitas peran dengan Y 
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∑Y2 : Jumlah kuadrat kriterium Y  

3) Menguji keberartian regresi ganda dengan uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu 

tingkat pendidikan, pengalaman, profesionalisme, dan ambiguitas 

peran secara  bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja auditor (Bhuono, 2005: 53). Rumus yang 

digunakan untuk menghitung harga F adalah sebagai berikut 

𝐹𝑟𝑒𝑔 =  
𝑅2(𝑁 − 𝑚 − 1)

𝑚(1 − 𝑅2)
 

Keterangan 

F : Harga F regresi 

N : Cacah kasus 

M : Cacah prediktor 

R2 : Koefisien determinasi antara kriterium dengan prediktor 

 

 


