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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (hypothesis 

testing). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya atau mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya 

sebagaimana didefinisikan oleh Indriantoro dan Supomo (1999:89) bahwa 

hypothesis testing adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat digolongkan sebagai explanatory research 

(penelitian penjelasan). Penelitian penjelasan adalah penelitian yang berusaha 

menjelaskan fenomena yang ada (Jogiyanto, 2010:12). Penelitian ini berusaha 

menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis. 

Penelitian ini juga dapat digolongkan sebagai predictive research (penelitian 

prediktif) karena penelitian ini mencoba menjelaskan suatu hal yang akan terjadi 

dari suatu fenomena sebagaimana pendapat Jogiyanto (2010:12) yang menyatakan 

bahwa penelitian prediktif adalah penelitian yang mencoba menjelaskan sesuatu 

yang akan terjadi dari suatu fenomena. 

3.2. Populasi  

 Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP di seluruh 

Indonesia. Berdasarkan informasi yang bersumber dari directory Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI), jumlah KAP di Indonesia pada 2013 berjumlah 469 yang 

tersebar di 32 kota. Jumlah terbesar di Indonesia berada di DKI Jakarta dengan 
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236 KAP, kemudian di Jawa Timur dengan jumlah 53 KAP (IAPI. 2013). Peneliti 

tidak mencantumkan jumlah auditor yang bekerja di KAP di Indonesia karena 

informasi mengenai jumah auditor yang bekerja di KAP di seluruh Indonesia 

tidak tersedia pada directory IAPI.     

 Penelitian ini dilakukan di KAP yang terletak di Jawa Timur karena 

jumlah KAP di Jawa Timur cukup banyak setelah DKI Jakarta. Semua KAP the 

big four juga memiliki cabang di Jawa Timur. Berdasarkan alasan tersebut, 

diharapkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini cukup representatif. 

Selain itu, penelitian dilakukan di Jawa Timur dengan alasan untuk 

mempermudah peneliti dalam menyampaikan kuesioner kepada responden dan 

tingkat pengembalian kuesioner dapat lebih tinggi. Tingkat pengembalian 

kuesioner yang tinggi akan membantu peneliti untuk mendapatkan sampel sesuai 

dengan jumlah yang telah ditetapkan. 

3.3. Sampel 

 Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

conveniance sampling. Metode convenience sampling adalah metode pengambilan 

sampel secara nyaman atau bebas sesuai dengan kehendak peneliti (Jogiyanto, 

2010:79). Adapun alasan yang mendasari peneliti untuk memilih metode 

convenience sampling adalah tidak tersedianya informasi mengenai jumlah 

populasi yaitu auditor yang bekerja di seluruh Indonesia sehingga peneliti tidak 

mengetahui secara pasti jumlah populasi dalam penelitian ini. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Sekaran (2006) yang menyatakan 

bahwa jumlah sampel untuk penelitian korelasional adalah lebih dari 30 dan 



45 

 

kurang dari 500 sampel. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menentukan 

jumlah sampel dengan berasumsi bahwa setiap KAP paling sedikit terdiri atas satu 

orang yang bersedia menjawab kuesioner, sehingga dari 53 KAP di Jawa Timur 

terdapat paling sedikit sekitar 53 auditor yang dapat dijadikan sebagai sampel 

penelitian. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

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

belum tersedia saat peneliti melakukan penelitian, sehingga hanya dapat diperoleh 

langsung oleh peneliti dari sumber data aslinya (Cooper dan Schindler, 2011). 

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau daftar pertanyaan terstruktur 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yaitu auditor yang 

bekerja pada KAP di Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor 

dari indikator setiap variabel yang diperoleh dari jawaban responden. 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode survei. 

Kuesioner dibagikan kepada auditor yang bekerja di KAP yang berada di Jawa 

Timur. Peneliti mengirimkan sendiri kuesioner secara langsung ke KAP yang 

berada di Jawa Timur dan mengkonfirmasi kesediaan auditor untuk langsung 

mengisi kuesioner dengan alasan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

kuesioner yang tinggi. Apabila pihak KAP menolak untuk mengisi secara 

langsung, peneliti tidak dapat memaksakan kehendak untuk mendapatkan jawaban 

secara langsung dan harus menunggu beberapa hari sesuai dengan kesanggupan 

auditor untuk mengisi kuesioner. 
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 Pengembalian kuesioner yang dibagikan secara langsung dapat dilakukan 

setelah responden selesai mengisi kuesioner. Proses pengisian kuesioner tidak 

membutuhkan waktu lama sehingga peneliti dapat menunggu sejak pembagian 

kuesioner hingga proses pengisian kuesioner selesai. Namun apabila auditor tidak 

berkenan mengisi secara langsung, peneliti harus menunggu hingga auditor 

sanggup menyelesaikan kuesioner. Jangka waktu pengembalian pada umumnya 

selama 1-2 minggu. Sebelumnya peneliti perlu melakukan konfirmasi kepada 

setiap KAP untuk mengetahui jumlah kuesioner yang sudah dapat diambil. 

3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah rumusan mengenai variabel-variabel 

penelitian yang dibuat secara singkat dan jelas sehingga tidak menimbulkan 

berbagai tafsiran dengan tujuan menemukan dan mengukur variabel-variabel 

penelitian tersebut di lapangan (Trisnaningsih, 2007). Pengukuran variabel 

dilakukan dengan menghitung skor yang diperoleh dari pertanyaan atau 

pernyataan yang dibagikan kepada para responden. Pertanyaan atau pernyataan 

tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala 

yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial, yakni dengan 

mengkuantitatifkan jawaban dari responden yang bersifat kualitatif. Jawaban 

responden diberi nilai berdasarkan lima poin skala Likert, yaitu 1 = sangat tidak 

setuju; 2 = tidak setuju; 3 = netral; 4 = setuju; 5 = sangat setuju (Sekaran, 2000).  

 Penelitian ini terdiri atas sembilan variabel yang terbagi menjadi variabel 

bebas, variabel terikat dan variabel intervening. Berdasarkan kajian pustaka dan 
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penelitian terdahulu, definisi operasional dari masing-masing variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

 

No. Variabel Uraian 

1. Kinerja Auditor 
Kinerja auditor didefinisikan sebagai suatu ukuran 

yang dapat digunakan untuk menetapkan 

perbandingan hasil pelaksanaan tugas, 

tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi pada 

periode tertentu dan relatif dapat digunakan untuk 

mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi 

(Gibson et al., 1996). Instrumen yang digunakan 

terdiri dari  satu item instrumen pernyataan 

mengenai pengalaman dari Larkin (1990) 

sebagaimana dikutip oleh Trisnaningsih (2004, 

2007), dua item instrumen terkait kemampuan dari 

Bonner dan Lewis (1990), dan dua instrument 

terkait kemampuan dari Kalbers dan Fogarty 

(1995), dan satu instrumen yang dikembangkan 

oleh Marganingsih dan Martani (2010) terkait 

dengan ketaatan terhadap kode etik dan standar 

audit.  

2. Motivasi auditor Motivasi didefinisikan sebagai keinginan dalam diri 

seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

bertindak (Mathis dan Jackson, 2004). Variabel 

motivasi auditor dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan dua instrumen yang dikembangkan 

oleh Larkin (1990) yang telah direplikasi oleh 

Trisnaningsih (2004, 2007) terkait dengan profesi, 

dan perlakuan organisasi terhadap anggota serta dua 

instrumen yang dikembangkan oleh Marganingsih 

dan Martani (2010) berupa kemauan untuk berusaha 

dan berpikir demi organisasi, dan keamauan untuk 
berusaha mewujudkan kesuksesan organisasi. 

3. Komitmen 

organisasi 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai 

identifikasi individual dan keterlibatan individu 

terhadap suatu organisasi (Crewson, 1997) 

sebagaimana dikutip oleh Marganingsih dan 
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Martani (2010). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Meyer dan Allen (1984) sebagaimana dikutip oleh 

Marganingsih dan Martani (2010) sebanyak enam 

instrumen, antara lain terkait dengan perasaan 

memiliki organisasi, ikatan emosional dengan 

organisasi, merasa bagian dari organisasi, mau 

menanggung permasalahan yang ada dalam 

organisasi, mau berusaha demi organisasi, dan  

keinginan untuk bertahan dalam organisasi, dan 

satu instrumen yang dikembangkan oleh 

Marganingsih dan Martani (2010) terkait dengan 

penerapan kerja yang selalu mengacu pada visi, 
misi, maupun tujuan organisasi. 

4. Budaya organisasi Budaya organisasi didefinisikan sebagai pola, nilai-

nilai dan keyakinan bersama yang memberikan arti 

dan peraturan perilaku bagi anggota organisasi 

(Mathis dan Jackson, 2004). Variabel ini diukur 

dengan menggunakan lima instrumen yang 

dikembangkan oleh Hofstede et al. (1990) yang 

dimodifikasi oleh Marganingsih dan Martani (2010) 

antara lain terkait dengan mengutamakan prestasi, 

otoritas pimpinan, petunjuk kerja yang jelas, 

kondisi hubungan eksternal maupun internal 

organisasi dan ditambah satu instrumen dari 

Marganingsih dan Martani (2010) yang terkait 

dengan kejelasan visi, misi, tujuan maupun strategi 

organisasi. 

5. Gaya 
kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai cara 

seorang atasan untuk mempengaruhi bawahannya 

sedemikian rupa sehingga orang tersebut bersedia 

melakukan perintah pemimpin untuk mencapai 

tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal 

tersebut mungkin tidak disenangi (Luthans, 2002). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen 

yang dikembangkan oleh Gibson et al. (1996) 

sebagaimana dikutip oleh Marganingsih dan 

Martani (2010), antara lain terkait gaya 

kepemimpinan konsiderasi berupa hubungan atasan 

dan bawahan, kepercayaan antara atasan dan 

anggota organisasi laiinya, dan rasa menghargai, 

selain itu juga terkait dengan gaya kepemimpinan 

struktural yang berupa komunikasi, pengarahan, 
dan penekanan pada orientasi pekerjaan. 
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6. Imbalan moneter Imbalan moneter didefinisikan sebagai suatu 

kompensasi langsung yang bersifat umum,  

meliputi gaji, bonus, dan tunjangan lainnya 

(Marganingsih dan Martani, 2010). Imbalan 

moneter diukur dengan menggunakan satu 

instrumen dari Spector (1994) yang dimodifikasi 

oleh Marganingsih dan Martani (2010) yaitu gaji 

yang adil dan sesuai dengan profesi dan dua 

instrumen yang dikembangkan oleh Marganingsih 

dan Martani (2010) terkait dengan gaji dan 

tunjangan fungsional.  

7. Tekanan anggaran 
waktu 

Tekanan anggaran waktu didefinisikan sebagai 

tekanan yang muncul dari berbagai keterbatasan 

sumber daya yang dialokasikan untuk 

melaksanakan tugas (De Zoort, 1998). Variabel ini 

diukur dengan menggunakan satu instrumen 

pernyataan dari instrumen Prasita dan Adi (2007) 

yang dimodifikasi oleh Marganingsih dan Martani 

(2010) terkait dengan jumlah beban pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan alokasi waktu yang dimiliki 

dan dua instrumen pernyataan yang dikembangkan 

oleh Cook dan Kelley (1988) sebagaimana dikutip 

oleh Marganingsih dan Martani (2010) terkait 

dengan keterbatasan waktu. 

8. Kompleksitas tugas Kompleksitas tugas didefinisikan sebagai proses 

dari suatu tugas yang membutuhkan sejumlah 

struktur dan kejelasan tugas yang diberikan 

(Campbell, 1988; Wood, 1986; Bonner dan 

Sprinkle, 2002). Variabel ini diukur dengan 

menggunakan satu item instrumen yang 

dikembangkan oleh Spector (1994) sebagaimana 

dikutip oleh Marganingsih dan Martani (2010) 

yang terkait dengan prosedur penugasan, dua 

instrumen yang dikembangkan oleh Prasita dan Adi 

(2007)  yang dikutip oleh Marganingsih dan 

Martani (2010) berupa kesulitan akan informasi 

dan kerja sama dengan auditan dan satu instrumen 

yang dikembangkan oleh Marganingsih dan 

Martani (2010) terkait dengan kesulitan auditor 
dalam hal pemahaman tugas atau pekerjaan.  

9. Self-efficacy Self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan 

seseorang terhadapa kemampuannya dalam 

mengorganisasikan atau melakukan tindakan-

tindakan yang diperlukan dalam mencapai tingkat 
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kinerja tertentu (Bandura, 1993). Variabel ini 

diukur dengan menggunakan empat instrumen yang 

dikembangkan oleh Sanusi et al. (2007) 

sebagaimana dikutip oleh Nadhiroh (2010) yang 

terkait dengan keyakinan untuk menyelesaikan 

tugas, menerima tantangan dalam penugasan, dapat 

mengelola hal-hal yang diperlukan dalam tugas, 
dan menjalankan tugas dengan baik. 

Sumber: data primer (diolah) 

3.7. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least 

Square (PLS). Menurut Wold (1985) PLS merupakan metode analisis yang 

powerful karena tidak didasarkan pada banyak asumsi, ukuran sampel yang 

digunakan tidak harus banyak, dan data tidak harus berdistribusi normal 

multivariate. PLS dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidak hubungan 

antara variabel laten. Selain digunakan untuk mengkonfirmasi teori. PLS juga 

dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara setiap indikator dengan 

konstruknya.   

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antarkonstruk. Selain 

itu, ukuran sampel yang digunakan dalam PLS tidak harus banyak, hal tersebut 

dapat berguna apabila tingkat pengembalian kuesioner kecil. Peneliti 

mempertimbangkan tingkat pengembalian kuesioner karena wilayah penyebaran 

kuesioner yang akan dituju oleh peneliti cukup luas sehingga akan membutuhkan 

biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode 

analisis PLS. 
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3.8. Langkah-langkah Analisis dengan Menggunakan PLS 

 Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan menggunakan 

software SmartPLS versi 2.0.M3 for windows. Adapun langkah-langkah analisis 

data dan pemodelan struktural dengan menggunakan software tersebut, yaitu 

sebagai berikut: 

3.8.1. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

 Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas hubungan 

antara indikator dengan variabel laten. Indikator dalam penelitian ini merupakan 

indikator reflektif karena merefleksikan variabel laten atau menunjukkan bahwa 

indikator merupakan konsekuensi dari variabel laten. Oleh karena itu, diperlukan 

beberapa uji dalam merancang outer model, yaitu sebagai berikut: 

1. Convergent Validity (Validitas Konvergen) 

Validitas konvergen mengukur besarnya korelasi antara konstruk dengan 

indikatornya. Menurut Hartono (2008) validitas konvergen terjadi apabila 

skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda mengukur konstruk 

yang sama dan mempunyai korelasi tinggi. Evaluasi validitas konvergen 

dapat ditunjukkan dengan melihat besarnya standardized loading factor. 

Standardized loading factor merupakan nilai korelasi antara setiap item 

pengukuran atau indikator dengan variabel laten. Nilai yang diharapkan 

dari standardized loading factor agar dikatakan valid adalah di atas 0,5 (> 

0,5).   
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2. Discriminant Validity (Validitas Diskriminan) 

Menurut Hartono (2008) validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen 

yang berbeda mengukur konstruk yang diprediksi tidak berkolerasi dan 

menghasilkan skor yang memang tidak berkolerasi. Model pengukuran 

validitas diskriminan dinilai berdasarkan pengukuran cross loading factor. 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bahwa konstruk memiliki 

diskriminan yang memadai yaitu nilai korelasi antara konstruk dengan 

indikatornya harus lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk 

dengan konstruk lainnya. 

3. Composite Reliability 

Composite reliability digunakan untuk mengetahui reliabilitas suatu 

konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila 

nilai composite reliability > 0,7 dan dikatakan cukup reliable apabila nilai 

composite reliability > 0,6 (Chin, 1998). 

4. Cronbach Alpha 

 Uji reliabilitas dalam PLS juga diperkuat dengan cronbach's alpha yaitu 

dengan menguji konsistensi setiap konstruk. Cronbach's alpha dikatakan 

baik apabila α ≥ 0,5 dan dikatakan cukup apabila α ≥ 0,3.  

3.8.2. Merancang Model Sruktural (Inner Model)  

 Model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. 

Model struktural dievaluasi menggunakan R-squares (R
2
) untuk konstruk 

dependen. R
2
 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen 
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terhadap variabel laten dependen. Menurut Chin (1998) kriteria batasan nilai R
2
 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), 0,19 (lemah). 

 Selain menggunakan R
2
, pengujian lain yang dilakukan dalam model 

struktural adalah estimate for path coefficients yang merupakan nilai koefisien 

jalur untuk menilai besarnya hubungan konstruk laten, dan effect size (f
2
) untuk 

mengetahui kebaikan model. Model struktural juga dievaluasi menggunakan 

prediction relevance (Q-square) atau Stone-Geisser's untuk mengetahui 

kapabilitas prediksi. Klasifikasi nilainya adalah 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), 0,35 

(besar). 

3.9. Model Spesifikasi 

Model spesifikasi PLS dalam analisis jalur ada tiga model, yaitu outer 

model, inner model, dan weight relation. Penelitian ini menggunakan dua model 

spesifikasi PLS, yaitu outer model dan inner model. 

3.9.1. Outer Model 

 Outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten 

indikatornya. Model persamaan dasar outer model dapat ditulis sebagai berikut: 

X = Λxξ + εx   

Y = Λyη + εy 

Keterangan: 

X dan Y = matriks variabel manifest yang berhubungan dengan laten eksogen 

dan endogen 

ξ dan η = variabel laten eksogen dan endogen  

Λx dan Λy =  matriks koefisien  
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x dan εy  =  matriks outer model residu  

3.9.2. Inner Model 

 Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten. 

Model persamaan dasar dari inner model dapat ditulis sebagai berikut: 

η = βη + Гξ + ζ 

Keterangan: 

η  = konstruk laten endogen 

ξ  = konstruk laten eksogen 

β dan Г  = koefisien matriks dari variabel endogen dan eksogen 

ζ  =  inner model residual matrix 

 

 

 


