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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dengan perumusan masalah yang telah dibahas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh idealisme terhadap sensitivitas etika 

auditor di BPKP Pusat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh relativisme terhadap sensitivitas etika 

auditor di BPKP Pusat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap sensitivitas 

etika auditor di BPKP Pusat. 

4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap sensitivitas 

etika auditor di BPKP Pusat. 

 

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah auditor pemerintah yang 

bekerja di BPKP. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada 

idealisme, relativisme, komitmen profesional, komitmen organisasi, dan 

sensitivitas etika auditor. 

 

 

 



47 
 

 
 

C. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk 

menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari 

subjek penelitian (Rahmat, 2013, 32). Pendekatan kuantitatif bertujuan 

menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, 

member deskripsi statistic, menaksir, dan meramalkan hasilnya (Rahmat, 

2013:39). Teknik pengambilan data yang digunakan adalah melalui data 

primer dengan menggunakan kuisioner berupa pertanyaan maupun kasus 

yang telah disiapkan peneliti. 

 

D. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit penelitian, atau unit analisis 

yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek 

penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian (Abdurahman et al, 

2011:129). Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di BPKP 

Pusat yang berjumlah 565 orang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.  

 Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Abdurahman et al, 

2011:129). Adanya keterbatasan ketidakmampuan meneliti seluruh anggota 

populasi, maka diambil sebagian dari anggotan populasi tersebut dengan 

menggunakan rumus slovin untuk menentukan besaran sampel. Pemilihan 
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sampel dalam penelitian ini menggunakan metode nonprobality sampling 

dengan teknik accidental sampling dengan rumus Slovin: 

𝒏 =  
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

Dalam hal ini: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Batas Toleransi Kesalahan (5%) 

 Berdasarkan hasil penghitungan, sampel yang didapat adalah 234,19 dan 

dibulatkan menjadi 234. Pada teknik proses ini, sampel diambil berdasarkan 

faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu 

dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut 

dapat dijadikan sampel (Abdurahman et al, 2011:143).  

 

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari lima 

variabel yang digolongkan menjadi dua jenis yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sensitivitas etika 

auditor. Variabel-variabel yang digunakan sebagai variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah idealisme, relativisme, komitmen profesional, dan 

komitmen organisasi.  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dengan cara memberikan kuisioner kepada auditor BPKP sebagai 

responden dalam penelitian ini. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan 
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data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Rahmat, 2013). Pernyataan-pernyataan 

dalam kuisioner diukur dengan menggunakan skala likert satu sampai dengan 

empat dengan rentang sangat tidak setuju hingga sangat setuju. 

Tabel III.1 Skala Pengukuran 

Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

Sumber : Data diolah, 2016 

 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

 Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang 

diperngaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Rahmat, 2013:60) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

sensitivitas etika auditor.  

a) Definisi Konseptual 

 Sensitivitas etika merupakan kemampuan untuk mengakui 

sifat dasar etika dari sebuah keputusan yang akan mempengaruhi 

kualitas dari keputusan yang diambil oleh auditor. 

b) Definisi Operasional 

 Annisa Fitri (2014) Sensitivitas etika diukur dengan 

memodifikasi scenario sensitivitas etika Shaub (1993) yaitu:  
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a. Kegagalan auditor dalam mengerjakan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang diminta 

b. Penemuan kelemahan dalam hasil pemeriksaan 

c. Penggunaan jam kerja untuk kepentingan pribadi 

d. Judgement auditor hubungannya dengan prinsip-prinsip 

akuntansi. 

 

2. Variabel Bebas (Independet Variabel) 

 Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau 

menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(Rahmat, 2016:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a) Idealisme 

1) Definisi Konseptual 

  Idealisme di definisikan sebagai suatu sikap yang 

menganggap bahwa tindakan yang tepat atau benar akan 

menimbulkan konsekuensi atau hasil yang diinginkan 

2) Definisi Operasional 

  Idealisme diukur menggunakan sepuluh item dari 

Forsyth (1981) yang dikembangkan oleh Annisa Fitri 

(2014). Indikator pengukuran idealisme yaitu kepastian 

hasil audit yang tidak merugikan orang lain, perbuatan yang 

tidak dapat ditoleransi oleh auditor, perbuatan yang tidak 

merugikan orang lain, auditor tidak boleh menyakiti orang 
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lain secara psikologis maupun fisik, tidak mengancam, tidak 

merugikan pihak yang bersalah, mempertimbangkan 

konsekuensi positif dan negative, menjaga martabat dan 

kesejahteraan orang lain, pengorbanan, dan penilaian atas 

suatu tindakan. 

b) Relativisme 

1) Definisi Konseptual 

  Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap 

nilai-nilai moral yang absolute dalam mengarahkan perilaku 

etis. 

2) Definisi Operasional 

  Relativisme diukur dengan instrument dari Forsyth 

(1981) yang dikembangkan oleh Annisa Fitri (2014). 

Relativisme diukur menggunakan sepuluh item indikator 

yaitu pertimbangan prinsip etika dalam kode etik, 

perbedaan penerapan aturan etika, subjektifitas, 

karakteristik prinsip moral, penilaian individu terhadap 

tindakan etis, prinsip-prinsip moral, pertimbangan moral, 

penetapan aturan etika, formulasi kebohongan terhadap 

peraturan, dan situasi yang mempengaruhi kebohongan 

individu. 
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c) Komitmen Profesional 

1) Definisi Konseptual 

  Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas 

individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh 

individu tersebut. 

2) Definisi Operasional 

  Komitmen profesional diukur menggunakan lima 

item oleh Forsyth (1981) yang dikembangkan oleh Anik 

Irawati dan Supriyadi (2012). Indikator pengukuran 

komitmen profesional adalah keinginan melakukan usaha 

untuk kesuksesan profesi auditor, kebanggaan diri, motivasi 

diri, kepedulian, serta kebanggaan terhadap profesi auditor. 

d) Komitmen Organisasi 

1) Definisi Konseptual 

  Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai 

sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu 

organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. 

2) Definisi Operasional 

  Komitmen organisasi diukur dengan menggunakan 

empat item dari Forsyth (1981) yang dikembangkan oleh 

Anik dan Irawati (2012). Indikator pengukuran komitmen 

organisasi yaitu keinginan kuat sebagai anggota organisasi, 
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keinginan untuk bekerja keras, penerimaan nilai-nilai 

organisasi, dan pendukung tujuan organisasi. 

 

Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Sensitivitas Etika 

(Y) 

Annisa Fitri (2014) 

1) Kegagalan penepatan waktu 

audit 

2) Penemuan kelemahan dalam 

hasil pemeriksaan 

3) Penyalahgunaan penggunaan 

jam kerja 

4) Judgment auditor berkenaan 

prinsip-prinsip akuntansi 

1) Kegagalan Auditor dalam 

mengerjakan pekerjaan 

sesuai dengan waktu yang 

diminta 

2) Penemuan kelemahan dalam 

hasil pemeriksaan 

3) Penggunaan jam kerja untuk 

kepentingan pribadi 

4) Judgement auditor 

hubungannya dengan 

prinsip-prinsip akuntansi 

Idealisme 

(X1) 

Annisa Fitri (2014) 

1) Penilaian kepastian hasil 

audit yang tidak merugikan 

orang lain 

2) Perbuatan yang tidak dapat 

ditolerasi oleh auditor 

3) Perbuatan yang tidak 

merugikan orang lain 

4) Auditor tidak menyakiti 

orang lain secara psikologis 

maupun fisik 

5) Tidak mengancam 

6) Tidak merugikan pihak yang 

bersalah 

7) Mempertimbangkan 

konsekuensi positif dan 

negatif 

8) Menjaga martabat dan 

kesejahteraan orang lain 

9) Pengorbanan 

10) Penilaian atas suatu tindakan 

1) Auditor harus memastikan 

bahwa hasil audit tidak secara 

sengaja merugikan orang lain 

2) Perbuatan merugikan orang 

lain tidak dapat ditoleransi 

oleh auditor 

3) Tindakan yang dapat 

merugikan orang lain adalah 

tindakan yang salah 

4) Dalam melakukan pekerjaan, 

auditor tidak boleh menyakiti 

dan merugikan orang lain 

5) Auditor tidak boleh 

melakukan tindakan 

mengancam 

6) Auditor tidak boleh 

melakukan perbuatan yang 

merugikan pihak lain 

7) Auditor perlu 

mempertimbangkan 

konsekuensi positif dan 
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negatif dari suatu perbuatan 

8) Martabat dan kesejahteraan 

orang menjadi perhatian 

paling penting 

9) Auditor jangan sampai 

mengorbankan kesejahteraan 

orang lain 

10) Tindakan moral adalah 

tindakan yang sifatnya ideal 

Relativisme 

(X2) 

Annisa Fitri (2014) 

1) Pertimbangan prinsip etika 

dalam kode etik 

2) Perbedaan penerapan aturan 

etika 

3) Subjektifitas 

4) Karakteristik prinsip moral 

5) Penilaian individu terhadap 

tindakan etis 

6) Prinsip-prinsip moral 

7) Pertimbangan moral 

8) Penetapan aturan etika 

9) Formulasi kebohongan 

terhadap peraturan 

10) Situasi yang mempengaruhi 

kebohongan individu 

1) Tidak ada prinsip etika yang 

begitu penting dalam kode 

etik 

2) Aturan etika berbeda antara 

tim audit satu dengan yang 

lain 

3) Prinsip-prinsip harus 

dipandang sebagai suatu 

yang sifatnya subjektif 

4) Perbedaan dalam sikap 

moral tidak dapat dianggap 

sebagai perbedaan dari 

prinsip moral 

5) Bersifat etis atau tidaknya 

sesuatu bergantung pada 

penilaian individu 

6) Prinsip-prinsip moral adalah 

aturan yang sifatnya personal 

7) Pertimbangan moral dalam 

antar pribadi sangat 

kompleks 

8) Penetapan aturan etika 

secara tegas akan 

menciptakan hubungan yang 

lebih baik 

9) Tidak ada peraturan yang 

berkaitan dengan 

kebohongan 

10) Kebohongan dinilai bermoral 

atau tidak tergantung pada 

situasi yang mengelilinginya 
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Komitmen Profesioanl 

(X3) 

Anik Irawati dan Supriyadi (2012) 

1) Keinginan melakukan usaha 

untuk kesuksesan profesi 

auditor 

2) Kebanggaan diri 

3) Motivasi diri 

4) Kepedulian 

5) Kebanggaan terhadap 

profesi 

1) Keinginan melakukan usaha 

melebihi yang diharapkan 

demi kesuksesan profesi 

auditor 

2) Bangga memberitahu orang 

lain sebagai bagian dari 

profesi 

3) Profesi member inspirasi 

untuk bekerja dengan sebaik-

baiknya 

4) Peduli terhadap 

perkembangan profesi audit 

5) Profesi auditor merupakan 

profesi terbaik dibanding 

profesi lain 

Komitmen Organisasi 

(X4) 

Anik Irawati dan Supriyadi (2012) 

1) Keinginan kuat tetap sebagai 

anggota 

2) Keinginan berusaha keras 

3) Penerimaan nilai 

organisasional 

4) Penerimaan tujuan 

organisasional 

1) Memiliki keinginan kuat 

untuk tetap selalu menjadi 

anggota 

2) Memiliki keinginan kuat 

untuk berusaha keras demi 

instansi 

3) Menerima nilai-nilai yang 

diterapkan instansi 

4) Menerima apapun yang 

menjadi tujuan organisasi 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau member gambaran terhadap obyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik 
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deskriptif menyajikan data melalui modus, median, mean, dan variasi 

melalui rentang dan simpangan baku (Sugiyono, 2012:29). 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

  Menurut Muhidin dan Abdurahman (2011:30) suatu 

instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument dapat 

mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Pengujian 

menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 5%. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai r hitung lebih besar (>) dari nilai tabel r, maka item 

instrument dinyatakan valid. 

2) Jika nilai r hitung lebih kecil (<) dari nilai tabel r, maka item 

instrument dinyatakan tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

  Suatu instrument pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Uji reliabilitas 

instrument dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi 

dari instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya (Muhidin dan Abdurahman, 2011:37). Untuk 

mengukur reliabilitas digunakan uji statistic Cronbach Alpha (α). 

Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013:48). 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal atau tidak (Ghozali,2013:160). Metode yang 

digunakan adalah dengan menggunakan statistik Kolmogorov-

Smirnov dengan taraf signifikansi 0,5. Data dikatakan berdistribusi 

normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

b. Uji Multikolonieritas 

  Ghozali (2013:105) menyatakan bahwa uji 

multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. 

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF) Model regresi dikatakan tidak terjadi 

multikolonieritas bila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau bila 

nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

c. Uji Heterokedastisitas 

  Ghozali (2013:139) menyatakan bahwa uji 

heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 
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adalah yang homoskesdastisitas (residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap), atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

  Heterokedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan uji Glejser. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dengan uji Glejser dilakukan dengan cara 

meregres nilai absolute terhadap variabel independen. Kriterianya 

adalah jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2013:142-143). Model regresi 

dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. 

 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Regresi linear ganda berguna untuk mencari pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas atau untuk mencari hubungan fungsional dua 

variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikatnya (Widiyanto, 2012). 

 Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab 

akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

antara variabel independen yaitu idealisme, relativisme, komitmen 

profesional, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu sensitivitas etika auditor. Persamaan regresinya adalah 

sebagai berikut: 

𝒀 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑰𝑫 + 𝜷𝟐𝑹𝑬 + 𝜷𝟑𝑲𝑷+ 𝜷𝟒𝑲𝑶 + ℮ 
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Dimana: 

Y = Sensitivitas Etika 

a = Bilangan konstanta 

β = Koefisien Regresi 

ID = Idealisme 

RE = Relativisme 

KP = Komitmen Profesional 

KO = Komitmen Organisasi 

e = error 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel penjelas 

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel independen (Ghozali, 2013:98). Untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang sigifikan antara masing-masing variabel 

independen yaitu: idealisme, relativisme, komitmen profesional, dan 

komitmen organisasi terhadap variabel dependen yaitu sensitivitas 

etika auditor, maka uji statistic t perlu dilakukan. 

 Uji t dapat dilakukan dengan melihat jumlah degree of freedom 

(df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka 

Ho yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 

2. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi 

dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen diterima (Ghozali, 2013:99). 
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b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam variabel model 

regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013:98). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap 

hasil uji hipotesis yang diuji adalah  

1) Jika nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain hipotesis 

alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. 

2) Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho 

ditolak dan menerima HA. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

 Ghozali (2013:97) koefisien determinasi (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 


