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BAB III 

MODEL PENELITIAN 

Penelitian ini untuk menguji signifikansi pengaruh diantara beberapa 

variabel. Penelitian ini sebatas pada permasalahan pengaruh karakteristik personal 

auditor sebagai variabel independen atau variabel bebas dan disfungtional audit 

sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Penelitian akan dilakukan pada 

auditor di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif, sehinga dilakukan dengan 

melakukan analisis data dalam bentuk data dan angka sekunder. Karakter penelitian 

ini termasuk tipe penelitian kualitas yang bertujuan meneliti kemungkinan adanya 

hubungan sebab-akibat antar variabel (Sanusi, 2014:14).  

A. Tempat Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dan 

DIY. Waktu penelitian dilakukan pada awal bulan Mei 2018 sampai dengan awal 

bulan Juni 2018.  

B. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generasi terdiri dari objek dan subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Purposive sampling adalah salah satu cara 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti adalah: 
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1. Auditor bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan DIY. 

2. Auditor yang bertugas pemeriksaan audit. 

3. Pengalaman kerja sebagai auditor minimal telah 2 tahun. 

Sampel yang digunakan adalah auditor atau pemeriksa yang berada di 

masing-masing BPKP yang menjadi objek penelitian.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Sebagai sumber data primer menggunakan metode survey dengan 

menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data primer 

dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner kepada auditor yang bekerja di 

Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan DIY. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang 

digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya. 

1. Locus of Control  

Locus of Control memiliki peran dalam diri individu dalam 

perkembangmya seperti berpikir apa yang telah dikerjakannya dan hasil yang 

telah diperoleh. Pengukuran locus of control menggunakan kuesioner milik 

Nasution (2013). Indikator yang mempengaruhi Locus of Control adalah 

mendapatkan pekerjaan, promosi jabatan, dan keberuntungan. 

2. Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang dicapai oleh individu atau seorang auditor 

dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu dan berdasarkan atas 
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kecakapan dan pengalaman. Pengukuran kinerja menggunakan instrumen 

kuesioner milik Nasution (2013). Indikator yang berpengaruh pada kinerja 

adalah Kualitas, Kuantitas, Usulan Konstruktif, Ketetapan waktu, Penilaian 

kinerja diri sendiri, Hubungan dengan klien, dan Peningkatan prosedur audit.  

3. Komitmen organisasi 

Dalam suatu organisasi, sikap kesetiaan individu dalam organisasi yang 

dibuktikan oleh suatu kekuatan untuk terlibat, berpihak, dan rasa keinginan 

untuk bertahan dalam organisasi disebut sebagai komitmen organisasi. 

Pengukuran komitmen organisasi menggunakan instrument kuesioner milik 

Nasution (2013). Indikator yang berpengaruh pada komitmen organisasi 

adalah Keterlibatan, Keterikatan, dan Loyalitas. 

4. Turnover intention 

Turnover intention adalah keluar atau berhenti dari organisasi baik 

secara sukarela maupun tidak seperti habisnya masa kerja dan pemutusan 

hubungan kerja. Turnover intention diukur menggunakan instrument 

kuesioner milik Wahyudin (2011). Indikator yang berpengaruh pada turnover 

intention yaitu Keaktifan dalam mencari pekerjaan, Rencana untuk berpindah 

tempat kerja, Keinginan untuk berpindah tempat kerja, dan Peluang untuk 

berpindah tempat kerja.  

5. Etika auditor  

Etika adalah sekumpulan aplikasi dan seperangkat pedoman, aturan 

atau norma yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan 
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maupun yang dilarang untuk dilakukan, dan dianut oleh kalangan profesi dan 

organisasi. 

Pengukuran etika auditor menggunakan instrumen kuesioner milik 

Nasution (2013). Indikator yang mempengaruhi etika audit adalah anggaran 

waktu audit, kerahasian informasi klien, peran ganda auditor, mendukung 

profesi auditor, sosialisasi rekan sejawat, kebanggaan, aturan etika profesi, 

auditor adalah profesi terbaik. 

6. Pengalaman audit  

Pengalaman auditor adalah tata cara pengembangan potensi dan 

pembelajaran perilaku dengan menggunakan pendidikan di bangku sekolah 

ataupun bukan.  

Pengalaman menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan audit 

di tambah juga wawasan yang wajib ada bagi auditor (Sumardi dan 

Hardiningsih, 2002 dalam Nasution, 2013). Pengukuran pengalaman audit 

menggunakan instrumen kuesioner milik Nasution (2013). Indikator yang 

mempengaruhi komitmen organisasi adalah lama waktu pengauditan. 

7. Disfungtional audit  

Pengukuran disfungtional audit menggunakan instrumen kuesioner 

milik Wahyudi (2011). Penyimpangan perilaku muncul karena adanya 

ketidakseimbangan waktu dan juga tugas yang ada dan memiliki pengaruh 

tidak langsung terhadap tata perilaku profesi auditor dari cara bersikap, 

perhatian, perilaku dan niat auditor yang dapat mengakibatkan resiko terjadi 

penurunan kualitas hasil data audit sebagai dampak perilaku menyimpang 
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oleh auditor dalam aktifitas audit. Disfungtional audit ini dapat diukur dengan 

indikator. Disfungtional audit dipengaruhi oleh dua indikator yaitu 

Underreporting of Time dan Premature Sign Off.  

E. Uji Kualitas Instrumen dan Data  

Pengujian instrumen yang dilakukan oleh peneliti ini digunakan untuk 

menguji tingkat validitas dan reliabilitas atas data yang digunakan untuk menguji 

penelitian ini. Uji validitas dan reliabilitas ini akan memudahkan peneliti untuk 

memastikan bahwa data yang digunakan nanti dapat dianalisis.  

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah tingkat keandalan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid berarti alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid 

(Sugiyono, 2004). Data yang valid memiliki kriteria apabila nilai korelasi dari 

seluruh data yang menjadi variabel > 0,5.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah kuesioner dapat 

digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan 

menghasilkan data yang konsisten. Suatu kuesioner memiliki reliabilitas yang 

memadai jika koefisien alpha cronbach > atau sama dengan 0,70. 
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F. Uji Hipotesis dan Analisis Data  

1. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan 

untuk menguji data apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. Data 

yang baik adalah data yang tidak terdapat korelasi diantara variabel bebas 

(Ghozali, 2011:105. Multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat 

Variance Inflation Factor (VIF), nilai VIF harus memiliki nilai < 10 dan 

memiliki nilai toleransi > 0,1. Jika nilai toleransi dan nili VIF memenuhi 

kriteria maka data tersebut terhindar dari multikolonieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Apabila data diuji regresi memiliki kesamaan 

maka data tersebut terkena heteroskedastisitas. Deteksi terjadinya 

heteroskedastisitas dengan melihat uji Glejser. Apabila nilai signifikan 

dari hasil uji Glejser > 0,05 maka model regresi terbebas dari 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan dari hasil uji Glejser 

< 0,05 maka model regresi terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas  

Uji normalitas pada asumsi klasik bertujuan mengukur bahwa data 

yang digunakan untuk menguji regresi variabel independen dan variabel 
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dependen berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

dilakukan dengan uji statistik, dengan menguji normalitas residual 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Asumsi data 

residual dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan pada 

table K-S > 0,05. 

 

2. Uji Hipotesis  

a. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien Determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu (Ghozali, 2011:97). 

Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil merupakan 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 merupakan variabel independen yang 

mampu menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen.  

b. Uji F 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam sebuah penelitian mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen dengan menggunakan level 

signifikan 0,05. (Ghozali, 2011). Kriteria hipotesis ditolak atau diterima 

dengan nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis akan ditolak, artinya keenam 

variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis 

akan diterima, artinya keenam variabel independen memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji t 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

dengan menggunakan level signifikan 0,05 (Ghozali, 2011). Kriteria 

hipotesis ditolak atau diterima dengan nilai signifikan > 0,05 dan koefisien 

regresi tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis akan ditolak, artinya 

secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan < 

0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis maka hipotesis akan 

diterima, artinya secara parsial variabel independen memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 


