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BAB III 

MODEL PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah wilayah atau lokasi dimana penelitian tersebut 

dilakukan. Pada penelitian ini obyek penelitian berupa Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang meliputi dua Provinsi di Indonesia yaitu DIY dan Jawa Tengah 

dengan mencakup tiga wilayah berupa Semarang, Solo dan Yogyakarta, 

dengan subyek penelitian mencakup seluruh auditor yang bekerja di dalam 

Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk 

memberikan bukti dan menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh antara 

variabel independen yang terdiri atas locus of control, komitmen 

organisasional, kompleksitas tugas, turnover intention dan time budget 

pressure dengan variabel dependen yang terdiri atas perilaku menyimpang 

dalam audit (dysfunctional behavior). 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif  yang 

merupakan jenis data yang digunakan untuk meneliti sampel berupa data 

primer dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang terdiri atas 

beberapa item pertanyaan yang berhubungan pada locus of control, turnover 
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intention, komitmen organisasional, kompleksitas tugas, time budget pressure 

dan perilaku menyimpang dalam audit yang nantinya kuisioner tersebut akan 

diserahkan kepada KAP yang berada pada daerah Semarang, Solo, dan 

Yogyakarta.  

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel menggunakan suatu kriteria tertentu.(Sugiyono, 2014). 

Adapun kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua auditor 

dengan level junior, senior, supervisor, manajer atau partner yang minimal 

telah bekerja dalam KAP selama 1 tahun. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

         Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 

survey yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung setiap KAP 

guna memberikan kuesioner terhadap responden diberikan pertanyaan dalam 

bentuk kuisioner kepada masing-masing responden.  

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi Operasional variabel merupakan definisi yang diberikan tehadap 

tiap variabel yang ada dalam penelitian. Definisi tiap variabel ini dapat berupa 

makna, memberikan fakta bahwa suatu kegiatan operasional tersebut memang 

digunakan untuk mengukur sebuah variabel, maupun menggolongkan sebuah 

kegiatan berdasarkan variabel. 
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a. Variabel Dependen  

     Variabel dependen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel 

dependen adalah variabel perilaku menyimpang dalam audit (dysfungtional 

audit behavior). 

1) Perilaku Menyimpang Dalam Audit (Dysfunctional Audit Behavior) 

Perilaku menyimpang dalam atau disebut dysfuncional audit behavior 

adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor pada saat menjalankan 

tugas maupun kewajibannya sebagai seorang auditor namun tidak sesuai 

dengan kententuan yang berlaku dilakukan auditor dalam melaksanakan 

proses audit. Dalam kuisioner perilaku menyimpang dalam audit ini 

diindikasikan menjadi tiga perilaku, yaitu: (1) Premature sign off, (2) 

Underrepotting of time, (3) Altering of audit procedure. Pengukuran dalam 

kuisioner ini menggunakan skala likert 5 poin yang menyatakan (1) = STS/ 

Sangat Tidak Setuju, (2) = TS/ Tidak Setuju, (3) = N/ Netral, (4) = S/Setuju, 

dan (5) SS/ Sangat Setuju. Variabel ini diukur dengan  instrumen pertanyaan 

yang dikembangkan oleh Donelly et al. (2003). Apabila poin 5 terisi maka 

menunjukkan auditor akan melakukan perilaku menyimpang semakin tinggi 

dan sebaliknya apabila semakin rendah poin 1 maka auditor dapat dikatakan 

tidak melakukan perilaku menyimpang. 
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b. Variabel Independen   

Variabel Independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada 

variabel lain. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Locus of  control, komitmen organisasi, kompleksitas tugas, 

turnover intention, dan time budget pressure 

2) Locus Of Control  

Locus Of Control merupakan karakteristik personalitas yang 

menggambarkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka 

dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan yang dialaminya. Variabel ini diukur melalui 2 indikator, yaitu: 

locus of control internal dan locus of control eksternal. Pengukuran Locus Of 

Control pada auditor ini diadopsi dari penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh Donnelly et al., (2003).  

Variabel ini terdiri atas 16 item pertanyaan dengan menggunakan skala 

Likert yang menyatakan poin 1 (sangat tidak setuju) dan poin 5 (sangat 

setuju). Pada pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, dan 15 item pertanyaan 

nya disusun dengan skor terbalik. Skor yang lebih tinggi dalam skala 

pengukuran menunjukkan locus of control eksternal, sementara skor yang 

rendah menunjukkan locus of internal. Dan pada butir pertanyaan yang 

terbalik skor yang lebih tinggi dalam skala pengukuran menunjukkan locus of 
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control internal, sedangkan yang rendah menunjukkan locus of control 

internal. 

 

3) Komitmen Organisasional 

Komitmen Organisasional merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas 

karyawan pada organisasi dan berkelanjutan sehingga anggota organisasi 

dapat mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan 

serta kemajuan yang berkelanjutan. Variabel ini diukur melalui 3 indikator, 

yaitu: keterlibatan auditor, loyalitas auditor dan keterikatan auditor. Variabel 

ini terdiri atas 12 item pertanyaan yang telah dikembangkan oleh Meyer and 

Allen (1984) dan menggunakan 5 point skala likert dengan point 1 berarti 

sangat tidak setuju sampai dengan point 5 yang berarti sangat setuju yang 

memberikan indikasi bahwa tingkat komitmen organisasi suatu individu 

tersebut tinggi. 

4) Kompleksitas Tugas  

Kompleksitas tugas adalah sulitnya tugas yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan pandangan setiap individu, maka setiap individu memiliki 

perbedaan ukuran masing-masing untuk menetukan seberapa kompleksnya 

tugas yang mereka miliki. Variabel ini diukur dengan dua indikator yaitu 

kesulitan tugas dan struktur tugas. Kedua indikator tersebut diuraikan 
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menjadi 6 item pertanyaan yang diadopsi dari penelitian (Dewi dan 

Wirasedana, 2015). 

Kuisioner ini menggunakan 5 point skala likert, point 1 menunjukkan 

“sangat tidak setuju” dan point 5 menunjukan “sangat setuju”. Semakin tinggi 

point 5 terisi maka semakin rendah tingkat kompleksitas yang dialami auditor, 

dan sebaliknya apabila point 1 terisi maka semakin tingginya kompleksitas 

yang dialami seorang auditor. 

5) Turnover intention. 

Turnover intention adalah berhenti atau keluar dari organisasi secara 

permanen baik sukarela seperti pensiun, atau tidak sukarela seperti pemecatan. 

Variabel ini diukur melalui 4 indikator, yaitu: peluang berpindah, keaktifan, 

keinginan untuk berpindah dan rencana untuk pindah. Variabel  turnover  

intention  diukur  dengan  4  item pertanyaan  yang  dikembangkan  oleh  

Donelly  et  al.,  (2003).  Kuesioer  ini menggunakan skala likert 5 poin yaitu 

1 mewakili “sangat tidak setuju” dan 5  mewakili  “sangat  setuju”.  Semakin  

skor  skala  likert  terisi  angka  5 menunjukkan  bahwa  turnover  intention  

seorang  auditor  semakin  tinggi, sebaliknya apabila skor terisi dengan angka 

1 menunjukkan bahwa turnover intention auditor semakin rendah. 

6) Time Budget Pressure  

Variabel  time budget pressure  terdiri dari  indikator,  yaitu  1)  Suatu  

kewajiban untuk  melaksanakan  atau  menyelesaikan suatu  prosedur  audit  

tertentu  pada  batas anggaran waktu, 2) Pelaksaan prosedur audit tertentu  
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dalam  batas  anggaran  waktu merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk 

dicapai,  3)  Anggaran  waktu  audit  sebagai kendala  untuk  pelaksanaan  

atau penyelesaian  prosedur  audit  tertentu,  4) Pelaksanaan  atau  

penyelesaian  prosedur audit  tertentu  dalam  batas  anggaran  waktu audit  

sulit  untuk  dipenuhi,  5)  Anggaran waktu  audit  untuk  pelaksanaan  suatu 

prosedur  audit  tertentu  tidak  mencukupi,  6) Anggaran  waktu  audit  untuk  

pelaksanaan prosedur  audit  tertentu  sangat  ketat.  

Intrumen yang digunakan mengukur tekanan anggaran waktu terdiri dari 

6 item pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian Kelley dan Seiler (1982); 

Otley dan Pierce (1996); dan Coram et al,.(2003); Pierce dan Sweeney (2004). 

Kuisioner ini menggunakan skala likert 5 poin mulai dari poin 1 (hampir tidak 

pernah) sampai poin 5 (hampir selalu). Setiap responden diminta untuk 

memberikan respon atas enam pertanyaanyang mengindikasikan keadaan 

dimana responden merasakan terdapat tekanan anggaran waktu pada 

pelaksanaan program audit. Skor yang tinggi pada skala likert 

mengindikasikan auditor merasakan tekanan anggaran waktu pada level yang 

lebih tinggi, sebaliknyaskor yang rendah mengindikasikan auditor merasakan 

tekanan anggaran waktu pada level yang lebih rendah. 

F. Uji Kualitas intrumen dan data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

a. Statistik Deskriptif Demografi Responden 
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Statistik deskriptif demografi responde bertujuan untuk memberikan 

informasi berupa data demografi dari responden. Adapun gambaran data 

demografi tersebut terdiri atas jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, masa 

kerja, jabatan dalam KAP. Analisis ini bersifat uraian yang berisi mengenai 

penjelasan dengan cara membuat tabel, mengelompokkan, dan menganalisis 

data sesuai dengan hasil jawaban dari responden dalam kuisioner. Hal ini 

bertujuan agar informasi yang diberikan dapat menjadi lebih jelas dan lebih 

mudah untuk dipahami. 

b. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  

 Statistik Deskriptif pada variabel penelitian bertujuan untuk memberikan 

gambaran informasi mengenai nilai maksimum, minimum, mean, standar 

deviasi, teoritis, dan kisaran empiris berdasar kuisioner yang telah diisi oleh 

responden. Analisis ini bersifat uraian yang berisi mengenai penjelasan 

dengan cara membuat tabel, mengelompokkan, dan menganalisis data sesuai 

dengan hasil jawaban dari responden dalam kuisioner dengan menggunakan 

tabulasi data. 

 2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

           Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang mana 

dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Kuisioner dapat dikatakan 

valid apabila pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu memberikan 

jawaban atas sesuatu yang diukur dalam kuisioner itu sendiri. Uji validitas 
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yang digunakan dalam penelitian adalah metode Kaiser Meyer Olkin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Dalam metode KMO ini 

persyaratan valid atau tidaknya suatu instrumen adalah apabila nilai KMO > 

0,50 dan nilai loading factornya > 0,40 berarti instrumen tersebut dapat 

dikatakan valid (Nazaruddin dan Basuki, 2017).  

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji ketetapan item pertanyaan 

yang dinyatakan valid apabila pengukuran yang sama dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya 

relatif sama maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama 

(Jamaludin, Ancok, 1989). Suatu instrumen dinyatakan reliable apabila 

memiliki cronbach alpha lebih dari 0,6 (Nazaruddin & Basuki, 2017).  

Instrumen yang handal mampu bekerja secara baik dalam jangka waktu 

dan keadaan yang berbeda-beda, sehingga instrumen tersebut dapat 

digunakan secara aman. Dalam penelitian ini reliabilitas instrumen yang 

digunakan akan diuji menggunakan cronbach alpha. Hasil dari uji ini sangat 

bergantung dari kesungguhan responden dalam menjawab berbagai item 

pertanyaan yang tersedia dalam kuisioner. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat residual dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Residual data yang mendekati normal atau 

normal dapat membuat regresi dalam penelitian menjadi layak untuk 

digunakan. Uji  ini  dilakukan  dengan menggunakan  statistic  non  

parametric dengan  memakai  metode  Kalmogorof-Smirnov  dengan  

pedoman  pengambilan keputusan  berikut:  a.  Jika  nilai  Sig  atau 

Probabilitas  <  dari  α  =  0,05  maka  sebaran data tidak berdistribusi 

normal.  b.  Jika nilai Sig  atau  Probabilitas  >  dari  α  =  0,05  maka 

sebaran data berdistribusi normal. (Nazaruddin dan Basuki, 2017). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Multikolinearitas  adalah  situasi adanya  korelasi  variabel-

variabel  bebas diantara  satu  dengan  lainnya,  maka  salah satu  variabel  

bebas  tersebut  dieliminir. Untuk  menguji  adanya  multikolinearitas 

dilakukan  dengan  melihat  nilai  VIF (Variance Inflating Factor). Jika nilai 

VIF  < 10  dan  >  toleransi 0,1  maka  variabel tersebut tidak terdapat  

multikolinearitas (Nazaruddin dan Basuki, 2017) 
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c. Uji Heterokedastitas 

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan 

varian masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat. 

Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji 

heterokedastisitas. Menurut  Ghozali  (2007:105). Uji heterokedastisitas  

bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi  terjadi 

ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu pengamatan  ke  residual  satu  

pengamatan yang lain (nilai erornya).  Jika residual satu pengamatan  ke  

pengamatan  yang  lain  tetap maka  disebut  homokedaksitas  dan  jika 

berbeda  maka  disebut  heterokedaktisitas. Untuk  menguji  tidaknya  

heterokedastisitas, penelitian  ini  menggunakan  uji  Gletser. Apabila  sig  >  

0,05  maka  tidak  terdapat gejala  heterokedastisitas.  Model  regresi yang  

baik  adalah  homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dan 

apabila sig <  0,05 maka terjadi heterokedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 

2017) 

G. Analisa Data dan Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linear 

berganda. Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara 

keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka 

tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi 

berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji 
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pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. 

Tujuan dari analisis ini ialah untuk mengetahui arah hubungan dalam variabel 

independen dan variabel dependen apakah masing-masing variabel memiliki 

pengaruh positif atau negatif (Ghozali, 2016). Persamaan model regresi 

berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                        

 

 Keterangan : 

 PDA       = Perilaku  Disfungsional Audit 

 α                           = Konstanta 

 β1 β2 β3 β4 β5     = Koefisien Regresi 

 LOC       = Locus Of Control 

 KO       = Komitmen Organisasi 

 KT       = Kompleksitas Tugas 

 TI       = Turnover Intention 

 TBP       = Time Budget Pressure 

 e       = eror (penggangu di luar model) 

 

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted   ) 

Menurut Ghozali  (2007),  koefisien  determinasi (  )  mengukur  

seberapa  jauh  kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi  model 

dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen.  Nilai  koefisien  determinasi 

adalah  antara  satu  dan  nol. Apabila nilai    kecil  berarti  kemampuan  dari 

tiap variabel independen  dalam  menjelaskan  variasi variabel dependen amat 

terbatas. Sementara pada nilai    yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 
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independen mampu memberikan hampir dari keseluruhan informasi yang 

dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel dependen. 

b. Uji F 

Uji  F  dilakukan  untuk  menguji apakah variabel  independen telah 

mampu  menjelaskan  variabel  dependen secara  baik  atau  untuk  menguji  

apakah model  yang digunakan  telah  sempurna  atau  tidak. Apabila nilai  sig 

F <  alpha 0,05 maka hal ini menunjukan  bahwa variabel independen secara  

bersama-sama memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  variabel  

dependen.  Ini  berarti model fix digunakan untuk uji t statistic yang menguji  

variabel  independen  secara  parsial terhadap variabel dependen. 

c. Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. Dalam uji t hipotesis akan diterima 

apabila nilai profitabilias signifikan t < alpha 0,05 dan koefisien (β) searah 

dengan hipotesis. 
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