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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu 

peneliti tenang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Sugiyono (2015:5) 

mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut: 

“Metode Penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan suatu pengetahuan tentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.” 

Sedangkan menurut Sunyoto (2013:19) yang dimaksud dengan metodologi 

penelitian adalah: 

“Metode penelitian merupakan urutan-urutan proses analisis data yang 

akan disajikan secara sistematik. Karena dengan urutan proses analisis data 

dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari 

penelitian tersebut.” 

 

Dengan demikian penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan 

mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat 

dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang 

penyusunan laporan penelitian.  

 

 

3.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti dan dianalisis. 

Sugiyono (2015:38) mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut: 
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“Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pengaruh 

Beban Kerja, Kepusan Kerja, Self Efficacy dan Time Budget Pressure terhadap 

Kinerja Auditor. 

Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dimulai dari 

operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan 

penelitian survey. Sugiyono (2015:11), menyatakan bahwa: 

“Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu 

yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

mengumpulkan data misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainnya (perlakuan tidak seperti dalam 

eksperimen).” 

 

 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif 

dan verifikatif, dimana dalam penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan 

juga menginterpretasikan pengaruh antar variabel-variabel yang akan ditelaah 

hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, 

factual, dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antar variabel yang diteliti. 



71 
 

Menurut Sugiyono (2015:147) pengertian metode deskriptif adalah sebagai 

berikut: 

“Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.” 

Sedangkan metode verifikatif menurut Nazir, Moch (2011:91) adalah sebagai 

berikut: 

“Penelitian verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil 

pembuktiaan yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.” 

 

Tujuan dari penelitian deskriftif verifikatif adalah untuk menjelaskan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang 

ditimbulkan dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang 

terjadi, kemudian mengangkat ke permukaan gambaran tentang kondisi, situasi 

ataupun variabel tersebut. Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif 

digunakan untuk mengetahui pengaruh Beban kerja, Kepuasan kerja, Self efficacy 

dan Time budget pressure terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di 

Wilayah Bandung Timur. 

 

3.2 Definisi  dan OperasionalVariabelPenelitian 

Variabel-variabel penelitian harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak 

menimbulkan pengertian ganda. Definisi variabel juga memberikan batasan 

sejauh mana penelitian yang akan dilakukan. Operasionalisasi variabel diperlukan 
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untuk mengubah masalah yang diteliti kedalam bentuk variabel, kemudian 

menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait. 

 

3.2.1 DefinisiVariabelPenelitian 

Dalam penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan 

jelas sebelum mulai mengumpulkan data. 

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2015:59) adalah: 

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.” 

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta 

skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Berdasarkan judul 

penelitian yang dilakukan penulis yaitu “Pengaruh Beban Kerja, Kepuasan Kerja, 

Self Efficacy dan Time Budget Pressure terhadap Kinerja Auditor”terdiri dari 

variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent variable).  

 

3.2.1.1 VariabelIndependen 

Variabel bebas menurut Sugiyono (2015:59) adalah: 

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat).” 
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Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Beban Kerja (X1), 

Kepuasan Kerja (X2), Self Efficacy (X3) dan Time Budget Pressure (X4) adapun 

penjelasan mengenai kedua variabel tersebut adalah: 

a. Beban Kerja(X1) 

Definisi Menurut Hart & Staveland dalam Tarwaka (2011 :106) :  

“Suatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas-tugas 

lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat kerja. Keterampilan dan 

persepsi dari pekerja. Beban kerja kadang-kadang didefinisikan secara 

oprasional pada faktor-faktor seperti tuntutan tugas atau upaya-upaya yang 

dilakukan untuk melakukan pekerjaan.” 

 

b.Kepuasan Kerja(X2) 

Definisi kepuasan kerja menurut Hasibuan (2001:202)adalah: 

“sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. 

Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. 

Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi 

dalam dan luar pekerjaan”  

 

c. Self Efficacy(X3) 

Definisi menurut Bandura (dalam Jess Feist & Feist, 2010:212) self efficacy 

adalah:  

“keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu 

bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam 

lingkungan. Bandura juga menggambarkan self efficacy sebagai penentu 

bagaimana orang merasa berfikir, motivasi diri, dan berperilaku" 

 

d. Time Budget Pressure(X4) 

Definisi Sososutikno dalam Nirmala (2013) menyatakan bahwa: 

“Time budget pressure (tekanan anggran waktu) adalah keadaan 

yang menunjukan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap 

anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan 

anggaran yang sangat ketat dan kaku.” 
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3.2.1.2 VariabelDependen 

Variabel dependen menurut Sugiyono (2015:59) adalah: 

“Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.” 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat (dependent variabel) yaitu 

Kinerja Auditor (Y). 

Definisi Kinerja Auditor menurut Arens, Elder dan Brasley (2012:4) dalam 

Herman Wibowo adalah sebagai berikut: 

“Auditor adalah pngumpulan dan evaluasi tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian anatar informasi itu dan kriteria 

yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan 

independen”. 

 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Operasinalisasi variabel diperlukan untuk menentukan konsep, dimensi, 

indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terikat dengan penelitian, 

sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara 

benar sesuai dengan judul penelitian mengenai Pengaruh Beban Kerja, Kepusan 

Kerja, Self Efficacy dan Time Budget Pressure terhadap Kinerja Auditor, maka 

terdapat lima variabel penelitian, yaitu: 

1. Beban Kerja(X1) 

2. Kepusan Kerja(X2) 

3. Self Efficacy(X3) 

4. Time Budget Pressure(X4) 

5. Kinerja Auditor(Y) 
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Dalam pengujian, masing-masing variabel independen dan variabel 

dependen diuraikan ke dalam indikator-indikator variabel yang 

bersangkutan, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Beban Kerja  

KONSEP 

VARIABEL 

DIMENSI INDIKATOR SKALA NOMOR 

ITEM 

Menyatakan bahwa 

tingginya beban kerja 

dapat menyebabkan 

kelelahan dan 

munculnya 

dysfunctional audit 

behavior sehingga 

dapat menurunkan 

kemampuan auditor 

untuk menemukan 

kesalahan atau 

melaporkan 

penyimpangan 

 

Sumber: 

Fitriany (2012) 

 

 Dimensi ukuran 

Beban Kerja:  

1. Beban 

waktu  

 

Jumlah waktu 

yang tersedia 

dalam perencanaan 

Ordinal 1 

Jumlah waktu 

yang tersedia 

dalam pelaksanaan 

Ordinal 2 

Monitoring tugas  Ordinal 3 

2. Beban usaha 

mental 

Banyaknya usaha 

mental dalam 

suatu pekerjaan 

Ordinal 4 

3. Beban 

tekanan 

psikologis 

tingkat resiko Ordinal 5 

Kebingungan Ordinal 6 

Frustasi  Ordinal 7 
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Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Independen (X2) : Kepuasan Kerja  

KONSEP 

VARIABEL 

DIMENSI INDIKATOR SKALA NOMO

R 

ITEM 

kepuasan kerja 

adalah sikap 

emosional yang 

menyenangkan 

dan mencintai 

pekerjaannya. 

Sikap ini 

dicerminkan oleh 

moral kerja, 

kedisiplinan dan 

prestasi kerja. 

Kepuasan kerja 

dinikmati dalam 

pekerjaan, luar 

pekerjaan, dan 

kombinasi dalam 

dan luar 

pekerjaan 

Sumber : 

Hasibuan 

2001:202 

 

Dimensi kepuasan 

kerja  

1. Pekerjaan 

itu 

sendiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pekerjaan yang sesuai kemampuan 

b. Pekerjaan yang secara 

mental menantang 

c. Variasi tugas 

Ordinal  1-3 

2. Gaji 

 

 

 

 

a. Besarnya gaji  

b. Kecepatan pembayaran 

gaji 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kesempatan 

promisi  

 

 

 

 

a. Kesempatan untuk maju 

b. Cara pemilihan 

 promosi 

c. Kepedulian terhadap 

kondisi kerja 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

6-8 
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4. Pengawasan  a. Kesediaan atasan 

membantu keryawannya 

b. Pengawsan yang 

diberikan pemimpin 

c. Metode pengawasan yang 

digunakan pemimpin 

 

Ordinal  9-11 

5. Rekan kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kepuasan hubungan 

dengan rekan kerja 

b. Kesediaan bekerjasama 

dengan rekan kerja 

c. Pemberian solusi dari 

rekan kerja dalam 

mengatasi perdebaan 

pendapat dalam tugas 

d. Kesediaan rekan kerja 

dalam membantu tugas 

sesama 

 

Ordinal  12-15 

 

6. Kondisi kerja  

a. Kepuasan atas lingkungan 

fisik ditempat Kerja 

Ordinal  

ordinal   

  16  
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Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Independen ( ):Self Efficacy 

KONSEP 

VARIABEL 

DIMENSI INDIKATOR SKALA NOMOR 

ITEM 

self efficacy 

adalah 

keyakinan 

seseorang dalam 

kemampuannya 

untuk 

melakukan 

suatu bentuk 

kontrol terhadap 

fungsi orang itu 

sendiri dan 

kejadian dalam 

lingkungan. 

Bandura juga 

menggambarkan 

self efficacy 

sebagai penentu 

bagaimana 

 Dimensi self efficacy:  

1.Tingkat (Level) 

 

a. Berani 

menghadapi 

tugas yang sulit 

b. Meyakini untuk 

berhasil 

menyelesaikan 

tugas 

c. Dapat 

menyelesaikan 

tugas yang sulit 

 

Ordinal 

 

1-3 

2.Kekuatan 

(strength) 

 

a. Mempunyai 

keyakinan untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

segala kondisi 

b. Bisa beradaptasi 

dalam segala 

situasi 

Ordinal 4-5 
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orang merasa 

berfikir, 

motivasi diri, 

dan berperilaku. 

 Sumber:  

Bandura (dalam 

Jess Feist 

&Feist, 

2010:212) 

3. Generalisasi 

(generalization) 

a. Mempunyai 

kekuatan untuk 

menyelesaikan 

tugas hingga 

selesai 

b. Dapat 

menghadapi 

setiap persolan 

dengan ulet 

c. Dapat menekan 

rasa malas dalam 

bekerja 

Ordinal 6-8 

 

 

Tabel 3.4 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Independen ( ):Time Budget Pressure 

KONSEP 

VARIABEL 

DIMENSI INDIKATOR SKALA NOMOR 

ITEM 

Time budget 

pressure (tekanan 

anggran waktu) 

adalah keadaan 

yang menunjukan 

auditor dituntut 

untuk melakukan 

efisiensi terhadap 

anggaran waktu 

yang telah 

disusun atau 

terdapat 

 Dimensi time 

budget pressure: 

1. Pemahaman 

atas time budget 

pressure 

a. Pemahaman atas time 

budget pressure. 

b. Mengetahui dengan pasti 

tentang time budget yang 

telah disepakati oleh 

manajer bersama dengan 

klien  

c.Tekanan yang ditimbulkan 

oleh time budget 

Ordinal 

 

1-3 

2. Tanggung jawab 

auditor atas time 

a. Mengatahui tanggung 

jawab yang harus 

diselesaikan dan terget-

Ordinal 4-7 



80 
 

pembatasan 

waktu dan 

anggaran yang 

sangat ketat dan 

kaku. 

 

Sumber:  

Sososutikno 

dalam Nirmala 

(2013) 

budget target yang harus dicapai 

b. Bertanggungjawab untuk 

menjaga agar audit 

berjalan efisien dan 

sesuai dengan time 

budget yang ditetapkan 

3. Penilaian kinerja 

yang dilakukan oleh 

atasan  

a. Memenuhi time budget 

ysng ditetapkan 

b. Tekanan atas penilaian 

kinerja yang dilakukan 

oleh batasan atas time 

budget 

c. Kinerja yang telah 

diberikan tidak sesuai 

dengan sasaran dan 

target atas time budget 

 

 

Ordinal 8-10 

 

Tabel 3.5 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dependen (Y): Kinerja Auditor 

KONSEP 

VARIABEL 

D IMENSI INDIKATOR SKALA NOMOR 

ITEM 

Auditor adalah 

pngumpulan 

dan evaluasi 

tentang 

informasi untuk 

menentukan dan 

1. Kemampuan  a. Keahlian 

b. Pelatihan teknis yang 

cukup 

c. Pendidikan 

d. Pengalaman  

 

Ordinal 

 

1-4 
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melaporkan 

derajat 

kesesuaian 

anatar informasi 

itu dan kriteria 

yang telah 

ditetapkan. 

Auditing harus 

dilakukan oleh 

orang yang 

kompeten dan 

independen”. 

Sumber:  

Arens, Elder 

dan Brasley 

(2012:4) dalam 

Herman 

Wibowo 

Trisnaningsih 

(2007) 

 

 

 

2. Komitmen 

profesional  

a. Tanggungjawab 

profesi 

b. Kepentingan 

publik 

c. Integritas 

d. Objektivitas 

e. Kempetensi dan 

kehati-hatian 

f. Kerahasiaan 

g. Perilaku 

profesional 

h. Standar teknis 

Ordinal 5-12 

3. Motivasi  a. Ulet 

menghadapi 

kesulitan 

b. Tidak cepat 

bosan terhadap 

tugas yang rutin 

c. Senang mencari 

dan 

memecahkan 

masalah 

Ordinal 13-15 

4. Kepuasan  a. Pemenuhan 

kebutuhan  

b. Perbedaan 

keadilan 

Ordinal  16-17 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis menentukan populasi sasaran. 

Menurut Sugiyono (2015:80) definisi populasi adalah seb agai berikut: 
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“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor  yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik di wilayah Bandung Timur yang terdaftar di IAPI. Jumlah 

populasi dari setiap KAP dapat dilihat dalam table 3.6 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6 

PopulasiPenelitian 

No. Nama Kantor Akuntan Publik Jumlah Auditor  

1. KAP Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan 13  Auditor 

2. KAP Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, Msc & Rekan 12  Auditor 

3. 
KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 

(Cabang) 
10  Auditor 

4. KAP Roebiandini & Rekan 10 Auditor 

5. KAP Dra. Yati Ruhiyati & Rekan 5  Auditor 

6. KAP Drs. La Midjan & Rekan 8 Auditor 

7. KAP Asep Rahmansyah & Rekan 12  Auditor 

Jumlah Populasi 70 Auditor 
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Berdasarkan jumlah auditor sebanyak 70 (Tujuh puluh) responden dan 

jumlah Kantor Akuntan Publik yang dijadikan objek penelitian sebanyak 7 

(Tujuh) Kantor Akuntan Publik.  

 

3.3.2 Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2017:81) mengemukakan Teknik sampling 

adalah sebagai berikut: 

“Teknik sampling merupakan Teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai Teknik samplimg yang digunakan.” 

Dalam penelitian ini, Teknik sampling yang digunakan oleh penulis 

adalah Teknik Probability Sampling dengan menggunakan metode 

Simple Random Sampling. Metode simple random sampling dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dan anggota populasi 

relatif homogen. 

Menurut sugiyono (2017:82) Probability Sampling didefinisikan sebagai 

berikut: 

“ProbabilitySampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur(anggota)populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.” 

Menurut sugiyono (2017:82) simple random Sampling dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 
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“simplerandom sampling adalah pengambilan anggotasampeldari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu.” 

 

3.3.3 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:116) definisi sampel sebagai berikut: 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk 

menentukan besarnya sempel yang diambil dalam melaksanakan 

penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya estimasi penelitian. 

Pengambilan sempel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sempel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain 

harus representatif (mewakili).” 

 

 Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka 

digunakan rumus slovin sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e
2
 = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel dalam penelitian. Presisi yang digunakan adalah 5%. 

maka: n =  

n = 
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n =  

n =  

n =59,574  dibulatkan menjadi 60 

Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi jumlah orang 

dengan tarif kesalahan 5% maka sampel 60 responden. 

 Tabel 3.6 

Distribusi Sampel 

No Nama KAP 
Jumlah 

Auditor 
Perhitungan Jumlah 

Persebaran 

Sampel 

1 KAP Dr.H.E.R 

SUHARDJADINAT 

A & REKAN 

 

13 Auditor 
 

13/70 × 60 
 

11,1 
 

11 

2 KAP Prof.DR.H.TB 

HASANUDIN.MSc 

& REKAN 

 

12 Auditor 

 

12/70 × 60 

 

10,3 

 

10 

3 KAP  DOLI, 

BAMBANG, 

SULISTIYANTO, 

DADANG & ALI 

(CABANG) 

 

 

10 Auditor 

 

 

10/70 × 60 

 

 

8,6 

 

 

9 

4 KAP 

ROEBIANDINI & 

REKAN 

 

10 Auditor 
 

10/70 × 60 
 

8,6 
 

9 

5 KAP DRA. YATI 

RUHIYATI 

 

5 Auditor 

 

5/70 × 60 

 

4,3 

 

4 

6 KAP Drs.LA 

MIDJAN &REKAN 
7 Auditor 8/70 × 60 6,9 7 

7 KAP ASEP 

RAHMANSYAH 

MANSHUR 

 &SU

HARYONO 

(CABANG) 

 

 

12 Auditor 

 

 

12/70 × 60 

 

 

10,3 

 

 

10 

Jumlah 60 
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3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber Data 

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung 

secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlihat langsung 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil 

penelitian pihak lain. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Sugiyono (2017:137) menjelaskan data primer adalah sebagai 

berikut:  

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepaa pengumpul data.” 

Berdasarkan uraian tersebut penelitian menggunakan jenis data primer, 

yang mengacu pada informasi yang dieproleh dari hasil penelitian 

langsung secara empiric kepada pelaku langsung atau yang terlibat 

langsung dengan Teknik pengumpulan data tertentu, seperti hasil 

wawancara atau hasil pengesian kuesioner yang biasa dilakukan oleh 

peneliti. Data primer tersebut bersumber dari hasil pengumpulan data 
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berupa kuesioner kepada responden pada auditor di sembilan Kantor 

Akuntan Publik diwilayah BandungTimur  yang merupakan objek 

penelitian. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan 

serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam 

rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai 

pembanding dengan kenyataan di perusahaan. 

2. Riset Internet (Online Research) 

Penulis berusaha untuk memperoleh berbagai data dan informasi tambahan 

dari situs-situs yang berhubungan dengan berbagai informasi yang 

dibutuhkan peneliti. 

3. Wawancara 

Peneliti melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak perusahaan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan melakukan 
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tanya jawab. Teknik pengumpulan data ini ditujukan untuk melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

4. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2015:142) kuesioner didefinisikan sebagai berikut: 

“Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.” 

 

 Jenis kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu 

kuesioner yang sudah disediakan jawabannya. Alasan penulis menggunakan 

kuesioner tertutup karena kuesioner jenis ini memberikan kemudahan kepada 

responden dalam memberikan jawaban dan juga memudahkan peneliti dalam 

melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. 

 

3.5 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.5.1 MetodeAnalisis Data 

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses 

penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. 

Menurut Sugiyono (2015:206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai 

berikut: 

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden/sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

telah diujikan.” 
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 Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah. Metode analisis 

data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan 

program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 25.0 for Windows. 

 

3.5.2 Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2015:147) analisis deskriptif adalah: 

 “Menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” 

 Dalam analisis deskriptif dilakukan pembahasan mengenai 

rumusanmasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Beban Kerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung 

Timur 

2. Bagaimana Kepuasan Kerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah 

Bandung Timur 

3. Bagaimana Self Efficacy pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung 

Timur 

4. Bagaimana Time Budget Pressure pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah 

Bandung Timur 

5. Bagaimana Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah 

Bandung Timur 

Adapun urutan analisis yang dilakukan, yaitu: 
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1. Penulis melakukan pengumpulan data, kemudian menentukan alat untuk 

memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diteliti. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau kuesioner untuk 

menentukan nilai dari kuesioner tersebut, penulis menggunakan skala likert. 

2. Selanjutnya kuesioner disebar ke instansi yang telah dipilih dengan bagian 

yang telah ditetapkan, setelah itu dikumpulkan kembali kuesioner tersebut 

yang telah diisi oleh responden. Setiap item dari kuesioner memiliki nilai/skor 

1 sampai dengan 5 dengan menggunakan skor skala likert sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7 

Skor Skala Likert 

No. Pilihan Jawaban Bobot Nilai 

Positif (+) Negatif (-) 

1. Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif 5 1 

2. Setuju/Sering/Positif 4 2 

3. Ragu-ragu/Kadang-kadang/Cukup 

Positif 

3 3 

4. Kurang Setuju/Jarang/Kurang Positif 2 4 

5. Tidak Setuju/Tidak Pernah/Tidak Positif 1 5 

 

3. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, 
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disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. 

Untuk mengetahui nilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan 

berdasarkan rata-rata (mean) dari setiap variabel. Rumusan untuk mengetahui 

rata-rata (mean) yang digunakan menurut Sugiyono (2015:43)adalah: 

 

Untuk variabel X:   Untuk Variabel Y: 

Me =     Me =  

Keterangan: 

Me = Rata-rata (mean) 

∑ = Jumlah (sigma) 

Xi = Nilai X keisampaiken 

Y  = Nilai Y keisampaiken  

N  = Jumlahresponden 

Setelah didapatkan rata-rata dari masing-masing variable kemudian 

dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai-nilai 

terendah (1) dan nilai tertinggi (5) dari hasil kuesioner. 

1. Untuk variabel (X1) Beban Kerja dengan 7 pertanyaan. Nilai tertinggi 

dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: 

- Nilai tertinggi (7x5) = 35 

- Nilai terendah (7x1) = 7 

2. Untuk variabel (X2)kepuasan kerja dengan 16  pertanyaan. Nilai tertinggi 

dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: 

- Nilai tertinggi (16x5) = 80 
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- Nilai terendah (16x1) = 16 

3. Untuk variabel (X3)Self Efficacydengan 8  pertanyaan. Nilai tertinggi 

dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: 

- Nilai tertinggi (8x5) = 40 

- Nilai terendah (8x1) = 8 

4. Untuk variabel (X4)Time budget pressure dengan 10 pertanyaan. Nilai 

tertinggi dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga: 

- Nilai tertinggi (10x5) = 50 

- Nilai terendah (10x1) = 10 

5. Untuk variabel (Y) kinerja auditor dengan 17 pertanyaan. Nilai tertinggi 

dikalikan dengan 5 dan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga 

- Nilai tertinggi (17x5) = 85 

- Nilai terendah (17x1) = 17 

Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang 

interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria. 

Dengan demikian maka akan dapat ditentukan panjang interval kelas masing-

masing variable sebagai berikut: 

A. Kriteria Beban Kerja (X1) kelas interval sebesar  

 

Tabel 3.8 

Kriteria Beban kerja (X1) 

Nilai Kriteria 
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7-12,6  Sangat ringan  

12,7- 18,2  Cukup ringan  

18,3-23,8  Cukup berat  

 

B. Kriteria Kepusan Kerja (X2) kelas interval sebesar  

 

 

 

Tabel 3.9 

Kriteria kepuasan kerja(X2) 

Nilai Kriteria 

16-28,8 Sangat tidak puas 

28.8-41,6 Tidak puas 

41,6-54,4 Cukup puas 

54,4-67.2 Puas 

67.2-80 Sangat puas 

 

C. Kriteria Self Efficacy (X3) kelas interval sebesar  
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Tabel 3.10 

Kriteria self efficacy (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kriteria Time Budget Pressure (X4) kelas interval sebesar  

 

 

Tabel 3.11 

Kriteria Time Budget Pressure(X4) 

Nilai Kriteria 

10-18 Sangat tidak tertekan  

19-26 Tidak tertekan  

27-34 Cukup tertekan  

Nilai Kriteria 

8-14,4 Sangat tidak percaya diri 

14,5-20,8 Tidak percaya diri 

20,9-27,2 Cukup percaya diri 

27,3-33,6 Percaya diri 

33,7-40  Sangat percaya diri  
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35-42  Tertekan 

43-50 Sangat tertekan 

 

E. Kriteria Kinerja Auditor (Y) kelas interval sebesar  

 

 

 

 

 

Tabel 3.12 

Kinerja Auditor (Y) 

Nilai Kriteria 

17-30,6  Tidak baik 

30,7-44,2 Kurang baik 

44,3-57,8 Cukup baik 

57,9-71,4 Baik  

71,5-85 Sangat baik  

 

3.5.3 Metode Transformasi Data 
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Mentransformasi data ordinal menjadi data interval digunakan untuk 

memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidak-

tidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan 

menggunakan MSI (Method of Succesive Interval). Menurut Sambas Ali Muhidin 

(2011:28) langkah-langkah menganalisis data dengan menggunakan Method of 

Succesive Interval adalah sebagai berikut: 

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab 

(memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yangtersedia. 

2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), 

kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut. 

3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif 

untuk setiap alternatif jawabanresponden. 

4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung nilai z untuk 

setaip kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiapalternatif 

jawabanresponden. 

5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai z dengan menggunakanrumus: 

 SV=  

6. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai sakala ordinal ke nilai skala 

interval dengan rumus: 

 Y=Svi+(SVMin) 

Mengubah Scala Value (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan 

mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil 

sehingga diperoleh Transformed Scaled Value (TSV). 
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3.6 Model Penelitian  

Model penelitian merupakan abstraksi dari kenyataan-kenyataan yang 

sedang diteliti. Dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diambil maka 

model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Model Penelitian 
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Keterangan: 

   : Pengaruh variabel independen terhadap variabel  

    dependen secara parsial 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2015:2) valid didefinisikan sebagai berikut: 

Beban Kerja  (  ) 

     

Kepuasan Kerja  

Kinerja Auditor  (Y) 

     

Self Efficacy 

Time Budget Pressure 

   ) 
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“Valid adalah menunjukan derajat ketetapan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh 

peneliti.” 

Suatuinstrumendinyatakanvalidapabilamampumengukurapayangdiinginka

n dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang ditelitisecaratepat.  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui suatu data dapat dipercaya 

kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Sugiyono (2015:121)menyatakanbahwa: 

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakanuntukmendapatkan 

data(mengukur)ituvalid.Validberartiinstrumentersebutdapatdigunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.” 

 Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur 

yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan 

fungsinya. Semua item pertanyaan dalam kuesioner harus diuji keabsahannya 

untuk menentukan valid atau tidaknya suatu item. Jika ada item yang tidak 

memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Menurut 

Sugiyono (2015:178), syarat minimum suatu item dianggap valid adalah: 

a. Jika nilai r ≥ 0,30 maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalahvalid. 

b. Jika nilai r ≤ 0,30 maka item-item pertanyaan dari kuesioner dianggap 

tidak valid. 

 Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi 

Pearson Product Moment menurut Sugiyono (2015:248) yang dirumuskan 

sebagai berikut:  

  rxy =  
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Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasipearson 

∑xy = Jumlah perkalian variabel X danY 

∑x = Jumlah nilai variabelX 

∑y = Jumlah nilai variabelY 

∑x
2 

= Jumlah pangkat dua nilai variabelX 

∑y
2 

= Jumlah pangkat dua nilai variabel Y  

n = Banyaknyasampel 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Uji reliablitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran 

tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan alat pengukur yang sama. Sugiyono (2015:121) reliabilitas 

menyatakan bahwa: 

“Instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akam menghasilkan data yang sama.” 

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan merode Cronbach Alpha 

yang penulis kutip dari Ety Rochaety (2009:54) dengan rumus sebagai berikut: 

   

Keterangan: 

α = Koefisien Reliabilitas AlphaCronbach 
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S
2
 = Varians skor keseluruhan 

Si
2
 = Varians masing-masingitem 

 

3.1 Analisis Verifikatif 

Analisis verifiktatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan, yaitu dengan menganalisis: 

1. Seberapa besar pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Timur. 

2. Seberapa besar pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Timur. 

3. Seberapa besar pengaruh Self Efficacyterhadap Kinerja Auditor pada 

Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Timur. 

4. Seberapa besar pengaruh Time Budget Presureterhadap Kinerja Auditor 

pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Timur. 

Analisis  ini  digunakan untuk  menunjukkan hubungan antara variabel  bebas (X) 

dengan variabelterikat(Y). DataStatistical Package forSocialSciences (SPSS) 

25for windows. 

 

3.8.1 Analisis Regresi dan Korelasi 

3.8.1.1 Analisis Regresi LinearSederhana 

Menurut Sugiyono (2014:270): 
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“Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu 

variabel independent dengan satu variable dependen” 

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y : Subjek dalamVariabel dependen yang diprediksikan 

a : Harga Y bila X = 0 (HargaKontan) 

b : Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variable dependen yang didasarkan pada variabel 

independent. Bila b (+) maka naik sedangkan bila b (-) maka terjadi 

penurunan. 

 

3.8.1.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya atau 

kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara bersamaan. 

Menurut Sugiyono (2015:256) koefisien korelasi tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

R 3x4=  

Keterangan:
 

R 3x4 = Korelasi antara variabel X1, X2, X3, X4secara bersama-

sama dengan variabelY 
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 = Korelasi product moment antara X1 denganY 

 = Korelasi product moment antara X2 denganY 

= Korelasi product moment antara X3 denganY 

= Korelasi product moment antara X4 denganY 

 = Korelasi product moment antara X1, X2, X3 dengan X4 

 Untuk dapat memberikan interprestasi seberapa kuat hubungan antara 

variabel X1, X2, X3 X4dan Y, maka dapat digunakan pedoman interprestasi data 

yang dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 3.9 

Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0, 599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 SangatKuat 

Sumber: Sugiyono (2015:250) 

 

 

 

3.9 Koefisien Determinasi  
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Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien 

determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y. Menurut Gujarati (2012:172) untuk melihat besar 

pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumusberikut: 

  Kd = Zero Order × β × 100% 

Keteragan: 

Kd  = Koefisien determinasi  

ZeroOrder = Koefisienkorelasi 

β  = KoefisienBeta 

 Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur 

tingkat hubungan antar variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen 

(X) yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. 

Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (adjusted R
2
) 

digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel 

dependen. 

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R
2
 ≤ 

1).Hal ini berarti R
2
 = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen, bila adjusted R
2
semakin besar mendekati 

1 maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dan bila adjusted R
2
semakin kecil bahkan mendekati nol, maka 
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dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagaiberikut: 

  Kd = R
2
 × 100% 

Keterangan: 

Kd = Koefisiendeterminasi 

R
2
 = Koefisienkorelasi 

 

3.10 Uji Hipotesis  

 pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari keempat  

variabel yang dalam hal ini adalah korelasi Beban Kerja, Kepuasan Kerja, Self 

Efficacy dan Time Budget Pressure Terhadap Kinerja Auditor dengan 

menggunakan perhitungan statistik. 

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini dimulai dengan 

menetapkan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha), pemilihan tes statistik 

dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikan, penetapan kriteria 

pengujianm dan interpretasi koefisien korekasi. Adapun penjelasan dari langkah-

langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

Perumusan Hiporesis Nol (H0) dan Hipotesis Alternatif (Ha) 

- Ho1: ρ= 0, artinya tidak terdapat pengaruh Beban Kerja terhadap  Kinerja 

Auditor  

- Ha1: ρ≠ 0, artinya terdapat pengaruhBeban Kerja terhadap Kinerja Auditor 



106 
 

- Ho2: ρ= 0, artinya tidak terdapat pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Auditor 

- Ha2: ρ≠ 0, artinya terdapat pengaruh Kepuasan Kerja terhadapKinerja 

Auditor. 

- Ho3: ρ= 0, artinya tidak terdapat pengaruh Self Efficacyterhadap Kinerja 

Auditor. 

- Ha3: ρ≠ 0, artinya terdapat pengaruh Self Efficacyterhadap Kinerja Auditor. 

- Ho4: ρ= 0, artinya tidak terdapat pengaruh Time Budget Pressure terhadap 

Kinerja Auditor. 

- Ha4: ρ≠ 0, artinya terdapat pengaruh Time Budget Pressure terhadap Kinerja 

Auditor. 

 

3.10.1 Uji Parsial 

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan 

menggunakan uji t-statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh pada 

masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Menurut 

Sugiyono (2013:250) menggunakan rumus: 

  t =  

Keterangan: 

t = nilai uji t 

r = koefisien korelasi pearson  

r
2 

= koefisien determinasi 
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n = jumlah sampel 

Pengujian hipotesis secara parsial (Uji Statistik t) yaitu sebagai berikut: 

1.UntukVariabel Beban Kerja (X1) 

a. Jikathitung<ttabelatauthitung> -ttabel :maka Ha1diterima artinya tidak terdapat 

pengaruh antara Beban Kerja terhadap Kinerja Auditor. 

b.Jikathitung>ttabelatauthitung< -ttabel :maka Ha2ditolak artinya terdapat pengaruh 

antara Beban Kerja terhadap Kinerja Auditor. 

2.UntukVariabel Kepuasan Kerja  (X2) 

a. Jikathitung<ttabelatauthitung> -ttabel :maka Ha1diterima artinya tidak terdapat 

pengaruh antara Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Auditor  

b.Jikathitung>ttabelatauthitung< -ttabel :maka Ha2ditolak artinya terdapat pengaruh 

antara Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Auduitor 

3.UntukVariabelSelf Efficacy(X3) 

a. Jikathitung<ttabelatauthitung> -ttabel :maka Ha1diterima artinya tidak terdapat 

pengaruh antara Self Efficacy terhadap Kinerja Auditor  

b.Jikathitung>ttabelatauthitung< -ttabel :maka Ha2ditolak artinya terdapat pengaruh 

antara Self Efficacy terhadap Kinerja Auduitor 

c. UntukVariabelTime Budget Pressure (X4) 

a. Jikathitung<ttabelatauthitung> -ttabel :maka Ha1diterima artinya tidak terdapat 

pengaruh antara Time Budget Pressure terhadap Kinerja Auditor  

b.Jikathitung>ttabelatauthitung< -ttabel :maka Ha2ditolak artinya terdapat pengaruh 

antara Time Budget Pressure terhadap Kinerja Auduitor 
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Jika hasil pengujian statistik menunjukkan H0 ditolak, maka berarti 

variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Auditor. Tetapi apabila H0 diterima, maka berarti variabel-

variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 

Auditor. 

Kriteria yang ditetapkan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t 

table dengan menggunakan table harga kritis t table dengan tingkat signifikansi 

yang telah ditentukan sebesar 0,005 (alpha = 0,05). 

3.1.1 Rancangan Kuesioner  

Kuisioner merupakan teknik pengupulan data yang dilakukan dengan 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:193).Rancangan kuisioner yang dibuat oleh 

penulis adalah kuisioner dengan pertanyaan tertutup.kuisioner dengan pertanyaan 

tertutup adalah responden menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu 

jawaban yang telah tersedia yang ditentukan oleh penulis. 

  Kuisioner dirancang berdasarkani ndicat orvariable penelitian.Kuisioner 

dalam penelitian ini terdiridari 58 pertanyaan, yaitu 7 pertanyaan mengenai Beban 

kerja, 16 pertanyaan mengenai Kepuasan kerja,8 pertanyaan mengenai Self 

efficacy,10 pertanyaan mengenai Time budget pressure dan 17 pertanyaan 

mengenai Kinerja auditor. 

 

 


