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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1.Gambaran Umum Responden 

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa/ mahasiswi aktif Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang telah mengambil mata kuliah Teori Akuntansi yang diambil 

secara acak. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode 

eksperimen untuk mendapatakan data mengenai jumlah manajemen laba yang 

dilakukan oleh masing-masing partisipan. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan 

eksperimen pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dengan ada atau 

tidaknya peluang dalam memperoleh keuntungan pribadi yang diberikan, 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh masing-masing partisipan, serta orientasi 

etika dari setiap partisipan berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan 

manajemen laba. 

Jumlah partisipan yang mengikuti eksperimen ini sebanyak 80 orang. 

Didalam eksperimen ini terdapat cek manipulasi dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah partisipan benar-benar memahami skenario yang diberikan oleh peneliti. 

Berikut ini merupakan tabel cek manipulasi yang terdapat dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.1 

Jumlah Partisipan yang Lolos dalam Cek Manipulasi 

Keterangan Jumlah Partisipan 

Jumlah partisipan yang mengikuti 

eksperimen 

80 

Jumlah partisipan yang tidak 

mengembalikan kuesioner 

1 

Jumlah partisipan yang tidak lolos 

dalam cek manipulasi 

11 

Jumlah partisipan yang lolos dalam cek 

manipulasi 

68 

Sumber: data primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 11 partisipan yang 

tidak lolos dalam cek manipulasi, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman 

partisipan terhadap skenario yang diberikan oleh peneliti. Dari 11 partisipan yang 

tidak lolos cek manipulasi tersebut terdiri dari 7 partisipan pada kondisi diberikan 

peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi dan 4 partisipan pada kondisi 

tidak diberikan peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Maka dari itu, 11 

partisipan yang tidak lolos dalam cek manipulasi tersebut tidak dimasukkan ke 

dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini. 
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4.2.Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini akan digunakan sebagai analisis 

tambahan pada pengujian. 

Tabel 4.2  

Jumlah Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Keterangan Sel 1 

(Idealisme

&Ada 

Peluang) 

Sel 2 

(Idealisme

&Tidak 

Ada 

Peluang) 

Sel 3 

(Relativisme

&Ada 

Peluang) 

Sel 4 

(Relativisme

&Tidak 

Ada 

Peluang) 

JenisKela

min 

Laki – laki 7 5 4 4 

Perempuan 8 15 13 12 

Jumlah 15 20 17 16 

Usia 19 1 - - - 

20 6 8 10 8 

21 7 12 5 7 

22 1 - 2 1 

Jumlah 15 20 17 16 

Sumber: data primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel pengelompokkan diatas menunjukkan bahwa partispan 

yang mengikuti eksperimen ini berjumlah 68 orang yang terbagi dalam empat sel. 

Pembagian sel berdasarkan pada ada atau tidaknya peluang untuk memperoleh 
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keuntungan pribadi serta orientasi etika idealisme dan relativisme. Sel 1 

berjumlah 15 partisipan, sel 2 berjumlah 20 partisipan, sel 3 berjumlah 17 

partisipan, dan sel 4 berjumlah 16 partisipan. Pada sel 2, 3, dan 4 didominasi oleh 

partisipan dengan jenis kelamin perempuan, sedangkan untuk usia partisipan pada 

setiap sel didominasi oleh usia 20 dan 21 tahun.  

 

 

Tabel 4.3 

Uji Beda Komitmen Organisasi dan Manajemen Laba berdasar 

Keuntungan Pribadi 

Keuntungan Pribadi Mean 

Komitmen Organisasi 

Mean 

Manajemen Laba 

Ada Peluang 2,8371 3,6250 

Tidak Ada Peluang 3,5040 2,3056 

Sig 0,000 0,000 

Sumber: Lampiran 5 dan 6 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan jika hasil rata-rata komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh partisipan pada kondisi ada peluang sebesar 2,8371 

sedangkan pada kondisi tidak ada peluang sebesar 3,5040 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut mengindikasikan jika terdapat perbedaan 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh partisipan pada kondisi ada maupun tidak 

ada peluang pada tingkat level signifikasnsi 5%. Selanjutnya untuk rata-rata 

jumlah manajemen laba yang dilakukan oleh partisipan pada kondisi ada peluang 

sebesar 3,6250 dan pada kondisi tidak ada peluang sebesar 2,3056 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut mengindikasikan jika terdapat perbedaan 
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rata-rata jumlah manajemen laba yang dilakukan oleh partisipan pada kondisi ada 

maupun tidak ada peluang pada level signifikansi 5%. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Uji Beda Manajemen Laba berdasar Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  

Partisipan 

Mean 

Manajemen Laba 

Laki-laki 20 2,7500 

Perempuan 48 3,0000 

Total 68  

Sig 0,428 

Sumber: Lampiran 7 

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah 

partisipan dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang dan jenis kelamin 

perempuan berjumlah 48 orang. Dari hasil tersebut terlihat bahwa partisipan 

dalam eksperimen ini didominasi oleh perempuan. Nilai rata-rata jumlah 

manajemen laba yang dilakukan oleh partisipan berjenis kelamin laki-laki sebesar 

2,7500, sedangkan partisipan berjenis kelamin perempuan sebesar 3,0000. 
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Perbedaan jumlah partisipan berdasarkan jenis kelamin ternyata tidak berpengaruh 

terhadap rata-rata jumlah manajemen laba yang dilakukan oleh partisipan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil nilai sig sebesar 0,428 dan nilai tersebut lebih besar dari 

5%. Dengan demikian dapat disimpulkan jika terdapat homogenitas subjek pada 

pengujian manajemen laba berdasarkan jenis kelamin. 

 

4.3.Hasil Pengujian Validitas Internal Desain Eksperimen 

Pengujian validitas internal dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

seberapa valid kausalitas terjadi. Desain eksperimen dalam penelitian ini telah 

memenuhi uji validitas internal dan bebas dari faktor-faktor yang mengancam 

validitas internal, sebagai berikut: 

8. Histori 

Histori merupakan berbagai peristiwa lain yang terjadi selama periode 

sebelum pengujian dengan periode setelah pengujian yang dapat 

berpengaruh terhadap hasil penelitian. Eksperimen pada penelitian ini 

dilakukan pada satu waktu (dalam satu spot) dan selama periode sebelum 

dilakukannya eksperimen hingga periode setelah dilakukannya eksperimen 

tidak terdapat peristiwa lain yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen, 

sehingga eksperimen dalam penelitian ini bebas dari ancaman histori. 

9. Maturasi 

Maturasi merupakan efek waktu yang terjadi saat dilakukannya 

penelitian dan berpengaruh terhadap hasil eksperimen. Pada saat 
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dilakukannya eksperimen seluruh partisipan diberikan durasi waktu 

pengerjaan kurang lebih selama 15 menit dan pemeberian durasi waktu 

tersebut dirasa cukup karna seluruh partisipan dapat mengisi semua 

pernyataan yang ada di kuesioner, sehingga eksperimen dalam penelitian ini 

bebas dari ancaman maturasi.  

10. Pengujian 

Dampak dari pengujian (testing) akan mempengaruhi hasil dari 

pengujian berikutnya, yang disebabkan karena adanya proses pembelajaran. 

Pada saat dilakukannya eksperimen, seluruh partisipan tidak mengetahui 

akan adanya eksperimen ini dan partisipan juga tidak pernah mendapatkan 

pengujian yang sama sebelumnya, sehingga eksperimen dalam penelitian ini 

bebas dari ancaman pengujian.  

11. Instrumentasi 

Instrumentasi merupakan efek dari adanya pergantian pengamat (orang 

yang melakukan observasi) pada eksperimen, hal tersebut akan memberikan 

pengaruh terhadap hasil penelitian. Selama dilakukannya eksperimen untuk 

penelitian ini, tidak terdapat perganti baik pengamat eksperimen maupun 

instrumen penelitian, sehingga eksperimen dalam penelitian ini bebas dari 

ancaman instrumentasi.  

12. Seleksi 

Seleksi dapat terjadi ketika subjek yang telah dipilih memiliki 

karakteristik yang berbeda di sampel eksperimen dengan sampel kontrol. 

Partisipan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Akuntansi di Unika 
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Soegijapranata Semarang yang telah mengambil mata kuliah Teori Akuntasi 

yang di lakukan secara random sehingga eksperimen dalam penelitian ini 

bebas dari ancaman seleksi.  

13. Regresi 

Ancaman validitas internal ini dapat terjadi ketika subjek pada sampel 

dipilih berdasarkan pada nilai-nilai ekstrem mereka. Pemilihan partisipan 

pada eksperimen dalam penelitian ini dilakukan secara random sehingga 

bebas dari ancaman regresi. 

 

 

14. Mortaliti Eksperimen 

Mortaliti eksperimen dapat terjadi ketika komposisi subjek pada sampel 

eksperimen yang diteliti berubah selama dilakukannya pengujian. Selama 

berlangsungnya eksperimen tidak terdapat perubahan komposisi subjek, 

sehingga eksperimen dalam penelitian ini bebas dari ancaman mortaliti. 

 

 

4.4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian untuk Uji 

Hipotesis 

 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis pertama dan kedua, perlu adanya 

pengujian validitas dan reliabilitas agar instrumen yang digunakan dalam 

penelitian valid dan juga reliabel. 
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4.4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian untuk 

Pengujian Hipotesis 1, Hipotesis 2a, dan Hipotesis 2b 

 

Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian untuk pengujian 

hipotesis 1, 2a, dan 2b  bertujuan untuk melihat instrumen manakah yang valid 

dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis 1, 2a, dan juga 

2b. 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian untuk 

Pengujian Hipotesis 1, Hipotesis 2a, dan Hipotesis 2b 
 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Komitmen Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVE 0,489 

Communality 0,489 

Loading 

Factor 

KO1 0,749 

KO10 0,744 

KO11 0,743 

KO12 0,469 

KO13 0,783 

KO14 0,673 

KO15 0,662 

KO2 0,752 

KO3 0,635 

KO4 0,704 

KO5 0,718 

KO6 0,793 

KO7 0,565 

KO8 0,789 

KO9 0,628 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 0,923 
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Composite Reliability 0,934 

 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Orientasi Etika 

Idealisme 

AVE 0,223 

Communality 0,223 

Loading  

Factor 

IDE1 -0,195 

IDE10 -0,044 

IDE2 0,835 

IDE3 0,478 

IDE4 0,229 

IDE5 0,235 

IDE6 0,543 

IDE7 0,509 

IDE8 0,443 

IDE9 0,638 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 0,843 

Composite Reliability 0,634 

 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Orientasi Etika 

Relativisme 

AVE 0,478 

Communality 0,478 

Loading  

Factor 

REL11 0,752 

REL12 0,744 

REL13 0,740 

REL14 0,711 

REL15 0,693 

REL16 0,619 

REL17 0,617 

REL18 0,697 

REL19 0,685 

REL20 0,639 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 0,879 

Composite Reliability 0,901 

 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Keuntungan Pribadi AVE 1,000 

Communality 1,000 

Loading 

Factor 

Keuntungan 

Pribadi 

1,000 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 1,000 
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Composite Reliability 1,000 

 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Manajemen Laba AVE 1,000 

Communality 1,000 

Loading  

Factor 

Manajemen 

Laba 

1,000 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 1,000 

Composite Reliability 1,000 

 

Sumber: Lampiran 8, 10, dan 12 

Berdasarkan hasil tabel diatas, menunjukkan jika AVE dan Communality 

pada variabel komitmen organisasi, orietasi etika idealisme dan orientasi etika 

relativisme tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan yakni masing-masing 

hanya sebesar 0,489; 0,223; dan 0,478 (dibawah 0,5) sehingga perlu adanya 

penghapusan instrumen berdasarkan nilai Loading Factor yang tidak memenuhi 

syarat (< 0,5) yaitu instrumen KO12, IDE1, IDE10, IDE3, IDE4, IDE5, dan IDE8. 

Meskipun nilai AVE dan Communality dari variabel orientasi etika relativisme 

belum memenuhi syarat yang ditetapkan (0,478 < 0,5) akan tetapi seluruh 

instrumen pada variabel orientasi etika relativisme telah memiliki nilai Loading 

Factor diatas 0,5. Maka dari itu, seluruh instrumen untuk variabel orientasi etika 

relativisme tetap dikatakan valid dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis 

2b. Sedangkan untuk AVE dan Communality dari variabel keuntungan pribadi dan 

manajemen laba telah memenuhi syarat (diatas 0,5) dan memiliki hasil yang sama 

yaitu 1,000. Variabel keuntungan pribadi dan manajemen laba ini hanya memiliki 

satu instrumen saja sehingga nilai Loading Factor-nya sebesar 1,000. 
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Kemudian untuk indikator reliabilitas yaitu Cronbach’s Alpha dari variabel 

komitmen organisasi, orientasi etika idealisme, orientasi etika relativisme, 

keuntungan pribadi, dan manajemen laba telah memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan yakni diatas 0,7. Sedangkan untuk indikator reliabilitas yang 

selanjutnya yaitu Composite Reliability dari variabel komitemn organisasi, 

orientasi etika relativisme, keuntungan pribadi, dan manajemen kaba juga telah 

memenuhi syarat yakni < 0,7. Kecuali untuk nilai Composite Reliability  dari 

variabel orientasi etika idealisme tidak memenuhi syarat yakni hanya sebesar 

0,634 (dibawah 0,7) sehingga perlu adanya pengecekan ulang terhadap instrumen 

yang  tidak valid dan akan dibuang dari penelitian. Namun, untuk seluruh 

instrumen yang terkait dengan hipotesis 2b (keuntungan pribadi, orientasi etika 

relativisme, dan manajemen laba) telah lolos uji validitas dan reliabilitas sehingga 

dapat digunakan untuk pengujian hipotesis 2b. 

 

 

4.4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian yang Tidak 

Valid Dibuang untuk Pengujian Hipotesis 1 dan Hipotesis 2a 

 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk pengujian hipotesis 1 dan 

hipotesid 2a ini merupakan pengujian ulang karena pada pengujian sebelumnya 

terdapat beberapa instrumen yang tidak valid yaitu instrumen KO12, IDE1, 

IDE10, IDE3, IDE4, IDE5, dan IDE8. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian yang Tidak Valid 

Dibuang untuk Pengujian Hipotesis 1 dan Hipotesis 2a 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Komitmen Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVE  0,511 

Communality 0,511 

Loading 

Factor 

KO1 0,751 

KO10 0,744 

KO11 0,749 

KO13 0,787 

KO14 0,676 

KO15 0,656 

KO2 0,748 

KO3 0,641 

KO4 0,708 

KO5 0,715 

KO6 0,804 

KO7 0,570 

KO8 0,789 

KO9 0,628 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 0,926 

Composite Reliability 0,936 

 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Orientasi Etika 

Idealisme 

 

 

 

 

 

AVE 0,541 

Communality 0,541 

Loading  

Factor 

IDE2 0,863 

IDE6 0,535 

IDE7 0,666 

IDE9 0,831 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 0,736 

Composite Reliability 0,820 

 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Keuntungan Pribadi 

 

AVE 1,000 

Communality 1,000 

Loading 

Factor 

Keuntungan 

Pribadi 

1,000 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 1,000 



                        

lxxix 
 

Composite Reliability 1,000 

 

Variabel Indikator Validitas Hasil 

Manajemen Laba AVE 1,000 

Communality 1,000 

Loading  

Factor 

Manajemen 

Laba 

1,000 

Indikator Reliabilitas  

Cronbach’s Alpha 1,000 

Composite Reliability 1,000 

 

Sumber: Lampiran 9 dan 11 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, menunjukkan jika nilai AVE dan 

Communality dari variabel komitmen organisasi, orientasi etika idealisme, 

keuntungan pribadi, dan manajemen laba telah sesuai dengan syarat yang telah 

ditetapkan (diatas 0,5). Selain itu, untuk nilai Loading Factor untuk setiap 

instrumen pada variabel dalam penelitian juga sudah sesuai dengan syarat yang 

telah ditetapkan (diatas 0,5). 

Kemudian untuk indikator reliabilitas, menunjukkan bahwa hasil dari 

keempat variabel yang tertera pada tabel diatas telah memenuhi syarat yakni 

diatas 0,7 baik untuk indikator Cronbach’s Alpha maupun Composite Reliability. 

Maka dari itu, seluruh instrumen pada tabel diatas dapat digunakan untuk 

pengujian hipotesis 1 dan juga hipotesis 2a karena seluruh instrumen telah lolos 

uji validitas dan reliabilitas. 

 

 

4.5. Hasil Uji Hipotesis 
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Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software PLS (Partial 

Least Square) 3 student version. Tingkat error ditetapkan sebesar 5% atau hasil t-

statistic minimal 1,96. 

 

4.5.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini berbunyi komitmen organisasi (KO) 

memediasi hubungan antara keuntungan pribadi (KP) dengan perilaku manajemen 

laba (MB). 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Hipotesis 1  

Keterangan T-Statistic Original Sample 

KO  MB 26,427 -0,529 

KP  KO 5,557 -0,829 

KP  MB 5,078 0,439 

Sumber: Lampiran 13 

Tabel diatas menunjukkan ringkasan hasil pengolahan data untuk pengujian 

hipotesis 1 dalam penelitian ini. Guna memperjelas hasil hipotesis 1, berikut ini 

adalah gambar model penelitian beserta hasil T-Statistic yang menunjukkan 

hubungan antar variabel dalam hipotesis 1. 

Gambar 4.1 

Model Penelitian untuk Pengujian Hipotesis 1 

 

 

 Keuntungan 

Pribadi 

Komitmen 

Organisasi 

Perilaku 

Manajemen Laba 

5,557 26,427 
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Sumber: Lampiran 13 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi memediasi 

hubungan antara keuntungan pribadi dengan perilaku manajemen laba. 

Berdasarkan keterangan hasil hipotesis pada tabel 4.7, menunjukkan bahwa hasil 

T-Statistic pada hubungan variabel keuntungan pribadi terhadap komitmen 

organisasi sebesar 5,557. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara keuntungan pribadi dengan komitmen organisasi. 

Selanjutnya, hasil T-Statistic pada hubungan antara variabel komitmen organisasi 

dengan manajemen laba sebesar 26,427. Hasil tersebut mengindikasikan jika 

terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi dengan manajemen 

laba. Kemudian hasil T-Statistic pada hubungan antara variabel keuntungan 

pribadi dengan manajemen laba menunjukkan hasil sebesar 5,078. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan juga terdapat 

pengaruh secara langsung antara variabel keuntungan pribadi terhadap manajemen 

laba. Dengan demikian dapat disimpulkan jika proses mediasi berjalan, sehingga 

hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. 

 

 

4.5.2. Pembahasan Uji Hipotesis 1 
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Didalam sebuah organisasi selain membutuhkan karyawan yang mampu 

berkomitmen dengan pekerjaannya juga membutuhkan karyawan yang mampu 

berkomitmen terhadap organisasinya. Namun, sikap seseorang yang cenderung 

mementingkan kepentingan pribadinya (self interest behaviour) adalah sebuah 

sikap yang seringkali timbul ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan. 

Terlebih lagi di dalam sebuah organisasi, dimana keuntungan pribadi sangat 

mungkin diperoleh, hal tersebut akan mendorong karyawan untuk memanfaatkan 

peluang tersebut demi kepentingan pribadinya. Selain itu, adanya kesempatan 

untuk melakukan manajemen laba terkadang disalahgunakan karyawan untuk 

memperoleh keuntungan pribadinya. Hal tersebut berefek pada komitmen yang 

dimiliki karyawan terhadap organisasinya. Penelitian ini akan menguji apakah 

variabel keutungan pribadi dapat mempengaruhi manajemen laba dengan variabel 

mediator yakni komitmen organisasi. 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi 

memediasi hubungan antara keuntungan pribadi dengan perilaku manajemen laba. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan jika hipotesis pertama dalam penelitian ini 

diterima secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi memediasi hubungan antara keuntungan pribadi dengan perilaku 

manajemen laba. Arah dari hubungan antara variabel keuntungan pribadi dengan 

komitmen organisasi adalah negatif. Hal tersebut berarti bahwa ketika peluang 

untuk memperoleh keuntungan pribadi semakin tinggi maka semakin rendah 

komitmen organisasi yang dimiliki individu tersebut, begitu juga sebaliknya. Hal 

ini diperkuat dengan hasil uji beda pada tabel 4.3 yang mengindikasikan jika rata-
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rata komitmen organisasi yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan ada atau 

tidaknya peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi yang diterimanya 

menunjukkan hasil yang berbeda secara signifikan. Selain itu, rata-rata komitmen 

organisasi yang dimiliki seseorang pada kondisi adanya peluang untuk 

memperoleh keuntungan pribadi lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tidak 

adanya peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya peluang yang diterima seseorang untuk dapat memperoleh 

keuntungan pribadinya, maka akan menurunkan komitmen organisasi yang 

dimiliki oleh orang tersebut. 

Dalam penelitian ini, partisipan dihadapkan pada salah satu pilihan antara 

melakukan/ tidak melakukan penundaan terhadap pelaporan biaya (manajemen 

laba) dengan adanya peluang untuk menaikkan bonus yang diterimanya atau 

melakukan/ tidak melakukan penundaan terhadap pelaporan biaya (manajemen 

laba) dengan tidak adanya peluang untuk memperoleh kenaikan bonus. Ketika 

dihadapkan dengan adanya peluang yang cukup besar untuk memperoleh 

kenaikan bonus (keuntungan pribadi), hal tersebut berdampak pada komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh partisipan.  

Partisipan yang terdorong untuk mencapai keuntungan pribadinya maka 

cenderung mengurangi komitmennya terhadap organisasi. Hal ini 

mengindikasikan jika masing-masing individu mengalami konflik kepentingan 

dimana ketika seseorang bekerja pada perusahaan dan dia bersedia mementingkan 

kepetingan perusahaan namun tetap termotivasi untuk mengutamakan 

kepentingan pribadinya (Douglas dan Wier, 2000). Hasil tersebut sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Greenfield et al (2008) yang menunjukkan bahwa 

keuntungan pribadi memiliki pengaruh negatif terhadap komitmen profesional 

yang dimiliki oleh seseorang. Meskipun berbeda konsep, ternyata dengan 

mementingkan kepentingan pribadi juga mempengaruhi komitmen yang dimiliki 

seseorang baik itu komitmen terhadap organisasinya maupun terhadap profesinya.  

Selanjutnya, hubungan antara variabel komitmen organisasi dengan 

manajemen laba juga memiliki arah negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

ketika semakin rendah komitmen organisasi yang dimiliki seorang karyawan dan 

juga karyawan tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadinya (self interest 

behaviour) maka akan semakin tinggi pula kemungkinan bagi karyawan untuk 

melakukan manajemen laba. Namun, bila komitmen yang dimiliki karyawan 

terhadap organisasi terbilang tinggi, maka karyawan tersebut cenderung untuk 

tidak melakukan manajemen laba dan lebih mementingkan kepentingan dari 

organisasi dimana ia bekerja. Hal ini diperkuat dengan hasil tabel 4.3 yang 

menunjukkan jika rata-rata manajemen laba pada kondisi adanya peluang untuk 

memperoleh keuntungan pribadi lebih besar dibandingkan dengan kondisi tidak 

adanya peluang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada atau tidak adanya peluang 

untuk memperoleh keuntungan pribadi yang diberikan kepada karyawan akan 

berpengaruh terhadap perilaku manajemen laba yang mereka lakukan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayazidi dan Kangarluei (2011), 

dimana individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan cenderung 

untuk tidak melakukan manajemen laba dan begitu pun sebaliknya. 
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Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis pertama ini adalah variabel 

komitmen organisasi dapat memediasi hubungan antara keuntungan pribadi 

dengan perilaku manajemen laba. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asumsi 

dari teori keagenan yakni sikap mementingkan kepentingan pribadi. Terbukti jika 

keuntungan pribadi (kenaikan bonus) dapat menjadi salah satu pemicu seorang 

karyawan untuk mengurangi loyalitasnya terhadap organisasi tempat ia bekerja, 

apabila terdapat peluang untuk memperoleh kepentingan pribadinya meskipun 

dengan melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan seperti dengan 

melakukan manajemen laba.  

 

4.5.3. Hasil Pengujian Hipotesis 2a 

Hipotesis 2a dalam penelitian ini berbunyi orientasi etika idealisme (IDE) 

memediasi hubungan antara keuntungan pribadi (KP) dengan perilaku manajemen 

laba (MB). 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Hipotesis 2a 

Keterangan T-Statistic Original Sample 

IDE MB 1,385 0,485 

KP  IDE 3,733 0,226 

KP  MB 1,248 0,110 

Sumber: Lampiran 14 

Tabel diatas menunjukkan ringkasan hasil pengolahan data untuk pengujian 

hipotesis 2a dalam penelitian ini. Guna memperjelas hasil hipotesis 2a, berikut ini 
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adalah gambar model penelitian beserta hasil T-Statistic yang menunjukkan 

hubungan antar variabel dalam hipotesis 2a. 

 

Gambar 4.2 

Model Penelitian untuk Pengujian Hipotesis 2a 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 14 

Hipotesis 2a dalam penelitian ini adalah orientasi etika idealisme memediasi 

hubungan antara keuntungan pribadi dengan perilaku manajemen laba. 

Berdasarkan keterangan hasil hipotesis pada tabel 4.8, menunjukkan hasil T-

Statistic hubungan antara variabel keuntungan pribadi dengan orientasi etika 

idealisme sebesar 3,733. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara keuntungan pribadi dengan orientasi etika idealisme. Lalu, 

nilaiT-Statistic hubungan antara variabel orientasi etika idealisme dengan 

manajemen laba menunjukkan hasil sebesar 1,385. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara orientasi 

etika idealisme terhadap manajemen laba. Kemudian, nilai T-Statistic hubungan 

antara variabel keuntungan pribadi dengan manajemen laba menunjukkan hasil 

Keuntungan 

Pribadi 
Idealisme 

Perilaku 

Manajemen Laba 

3,733 1,385 
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sebesar 1,248. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kentungan pribadi dengan manajemen laba. Dengan 

demikian dapat disimpulkan jika proses mediasi tidak berjalan pada orientasi etika 

idealisme, sehingga hipotesis 2a dalam penelitian ini ditolak. 

 

 

 

 

4.5.4. Pembahasan Uji Hipotesis 2a 

Masing-masing orang memiliki persepsi etis (idealisme dan relativisme) yang 

berbeda antar satu orang dengan yang lainnya. Orang yang mementingkan 

kesejahteraan manusia dan tidak melanggar standar moral merupakan orang 

dengan orientasi etika idealisme. Namun, ketika seseorang diberikan kesempatan 

untuk memperoleh keuntungan pribadinya maka hal tersebut dapat mempengaruhi 

persepsi etis yang dimiliki seseorang, terlebih lagi di dalam sebuah perusahaan 

dimana kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi sangat mungkin 

diperoleh. Seseorang akan berunding dengan dirinya sendiri untuk memutuskan 

apakah ia lebih mementingkan kepentingan pribadinya atau lebih mengutamakan 

persepsi etis yang dimilikinya. Proses perundingan tersebut akan mempengaruhi 

keputusannya untuk melakukan manajemen laba apabila terdapat kesempatan 

untuk melakukan manajemen laba. Penelitian ini akan menguji apakah variabel 
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keutungan pribadi dapat mempengaruhi manajemen laba dengan variabel 

mediator yakni orientasi etika idealisme. 

Hipotesis 2a dalam penelitian ini adalah orientasi etika idealisme memediasi 

hubungan antara keuntungan pribadi dengan manajemen laba. Hasil pengujian 

hipotesis 2a ini ditolak. Pada tabel 4.8 terlihat bahwa hubungan antara variabel 

keuntungan pribadi dengan orientasi etika idealisme  memang menunjukkan hasil 

yang signifikan, namun berbeda halnya dengan hubungan antara variabel orientasi 

etika idealisme dengan manajemen laba yang menunjukkan hasil tidak signifikan. 

Selain itu, hubungan antara variabel keuntungan pribadi dengan orientasi etika 

idealisme memiliki arah yang positif. Hal ini mengindikasikan jika semakin tinggi 

peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi justru meningkatkan orientasi 

etika idealisme yang dimiliki seseorang. Akan tetapi, orientasi etika idealisme 

seseorang tidak berpengaruh pada pembuatan keputusan untuk melakukan 

manajemen laba. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Greenfield et al (2008), dimana variabel orientasi etika idealisme tidak dapat 

memediasi hubungan antara variabel keuntungan pribadi dengan manajemen laba. 

Kesimpulan dari hipotesis 2a ini adalah orientasi etika idealisme tidak 

memediasi hubungan antara keuntungan pribadi dengan perilaku manajemen laba. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arens et al dalam Diwi (2015) 

dimana seseorang bisa saja menyimpang dari orientasi etika yang dimilikinya, 

sebab orang tersebut beranggapan jika ia bertindak sesuai dengan pandangan etika 

yang dimilikinya, maka akan ada suatu pengorbanan yang dapat merugikan 

dirinya (dalam hal ini adalah tidak mendapatkan kenaikan bonus). Maka dari itu, 
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seorang yang idealisme bisa saja mementingkan kepentingan pribadinya (self 

interest behaviour) dan mengorbankan perusahaannya. 

 

4.5.5. Hasil Pengujian Hipotesis 2b 

Hipotesis 2b dalam penelitian ini berbunyi orientasi etika relativisme (REL) 

memediasi hubungan antara keuntungan pribadi (KP) dengan perilaku manajemen 

laba (MB). 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Hipotesis 2b 

Keterangan T-Statistic Original Sample 

KP  MB 4,709 0,716 

KP REL 7,814 0,717 

REL  MB 8,900 0,513 

Sumber: Lampiran 15 

Tabel diatas menunjukkan ringkasan hasil pengolahan data untuk pengujian 

hipotesis 2b dalam penelitian ini. Guna memperjelas hasil hipotesis 2b, berikut ini 

adalah gambar model penelitian beserta hasil T-Statistic yang menunjukkan 

hubungan antar variabel dalam hipotesis 2b. 

Gambar 4.3 

Model Penelitian untuk Pengujian Hipotesis 2b 
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Sumber: Lampiran 15 

 

Hipotesis 2b dalam penelitian ini adalah orientasi etika relativisme memediasi 

hubungan antara keuntungan pribadi dengan perilaku manajemen laba. 

Berdasarkan keterangan hasil hipotesis pada tabel 4.9, menunjukkan hasil T-

Statistic hubungan antara variabel keuntungan pribadi dengan orientasi etika 

relativisme sebesar 7,814. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 

pengaruh yang siginifikan antara keuntungan pribadi dengan orientasi etika 

relativisme. Kemudian hasil T-Statistic hubungan antara variabel orientasi etika 

relativisme dengan manajemen laba menunjukkan nilai sebesar 8,900. Hasil 

tersebut mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

orientasi etika relativisme dengan manajemen laba. Selanjutnya hasil T-Statistic 

hubungan antara variabel keuntungan pribadi dengan manajemen laba juga 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai sebesar 4,709. Hasil tersebut 

mengindikasikan jika terdapat hubungan yang signifikan dan juga terdapat 

hubungan langsung antara variabel keuntungan pribadi dengan variabel 

manajemen laba. Dengan demikian dapat disimpulkan jika proses mediasi 

Keuntungan 

Pribadi 
Relativisme 

Perilaku 

Manajemen Laba 

7,814 8,900 
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berjalan pada orientasi etika relativisme, sehingga hipotesis 2b dalam penelitian 

ini diterima. 

 

4.5.6. Pembahasan Uji Hipotesis 2b 

Orang yang memiliki orientasi etika relativisme berbeda dengan orang yang 

memiliki orientasi idealisme. Orang yang relativisme merupakan orang yang tidak 

mempertimbangkan potensi bahaya apa dari keputusan yang diambilnya, seperti 

keputusan untuk melakukan manajemen laba. Apalagi dengan adanya sikap 

seseorang yang cenderung mementingkan kepentingan pribadinya (self interest 

behaviour) ketika melakukan pekerjaan, maka akan memicu seorang karyawan 

untuk melakukan manajemen laba ketika ada kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal itu akan tentunya berefek pada orientasi etika 

relativisme seseorang, dimana orang yang relativisme juga memandang tindakan 

manajemen laba sebagai tindakan yang lebih etis dibandingkan dengan orang 

yang idealisme. Penelitian ini akan menguji apakah variabel keutungan pribadi 

dapat mempengaruhi manajemen laba dengan variabel meditaor yakni orientasi 

etika relativisme. 

Hipotesis 2b dalam penelitian ini adalah orientasi etika relativisme memediasi 

hubungan antara keuntungan pribadi dengan perilaku manajemen laba. 

Berdasarkan tabel 4.9, menunjukkan jika hipotesis 2b dalam penelitian ini 

diterima secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orientasi etika 

relativisme memediasi hubungan antara keuntungan pribadi dengan perilaku 
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manajemen laba. Kemudian, arah dari hubungan antara variabel keuntungan 

pribadi dengan orientasi etika relativisme adalah positif. Hal tersebut berarti 

bahwa ketika peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi semakin tinggi 

maka semakin kuat orientasi etika relativisme yang dimiliki individu tersebut, 

begitu juga sebaliknya. Hal ini juga sama dengan arah hubungan antara variabel 

orientasi etika relativisme terhadap manajemen laba yang juga berarah positif. 

Hasil tersebut mengindikasikan ketika seseorang dengan orientasi etika 

relativisme mendapatkan kesempatan untuk melakukan manajemen laba, maka hal 

tersebut akan dilakukannya. Selain itu, dengan adanya self interest behaviour 

yang dimiliki karyawan maka akan semakin memicunya untuk lebih 

mementingkan kepentingan pribadinya untuk memperoleh kenaikan bonus dengan 

melakukan berbagai cara, seperti melakukan manajemen laba. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Greenfieldet al (2008) dimana keuntungan 

pribadi akan meningkatkan orientasi etika relativisme seseorang dan seseorang 

yang memiliki orientasi etika relativisme akan cenderung untuk melakukan 

manajemen laba ketika terdapat kesempatan untuk melakukan hal tersebut. 

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis 2b dalam penelitian ini adalah 

variabel orientasi etika relativisme dapat memediasi hubungan antara keuntungan 

pribadi dengan perilaku manajemen laba. Selain itu, sikap self interest behaviour 

seseorang menjadi faktor yang juga dipertimbangkan seseorang saat memutuskan 

untuk melakukan sebuah tindakan. Hal tersebut sesuai dengan teori egoisme etis 

yang dikemukakan oleh Rachels dalam Agoes dan Ardana (2013), bahwa 

tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan pada kepentingan diri sendiri. 
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Terbukti jika keuntungan pribadi (kenaikan bonus) dapat meningkatkan orientasi 

etika relativisme yang dimiliki seorang karyawan dan dengan semakin 

meningkatnya relativisme seseorang juga akan semakin memperbesar 

kemungkinan bagi karyawan untuk melakukan tindakan manajemen laba demi 

kepentingan pribadinya sendiri. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari perbedaan individu yang memiliki 

orientasi etika idealisme dengan individu yang memiliki orientasi etika 

relativisme, yaitu : 

1. Seseorang yang memiliki orientasi etika idealisme merupakan individu 

yang mementingkan kesejahteraan manusia dan cenderung untuk tidak 

melanggar standar moral. Oleh sebab itu, ketika seseorang yang memiliki 

orientasi etika idealisme dihadapkan pada adanya peluang untuk 

memperoleh keuntungan pribadinya dengan melakukan tindakan yang 

merugikan seperti dengan melakukan manajemen laba, maka seseorang 

yang idealisme tersebut akan cenderung untuk tidak melakukan 

manajemen laba demi memperoleh keuntungan pribadinya. Namun, 

seperti yang diungkapkan Arens et al dalam Diwi (2015) bahwa 

seseorang bisa saja menyimpang dari pandangan etika yang dimilikinya 

sebab orang tersebut beranggapan jika ia bertindak sesuai dengan 

pandangan etika yang dimilikinya, maka akan ada pengorbanan yang 

merugikan dirinya (dalam penelitian ini yakni tidak mendapatkan 

kenaikan bonus). Maka dari itu, mungkin saja bagi seseorang yang 

idealisme untuk mementingkan kepentingan pribadinya (self interest 
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behaviour) dan melakukan tindakan yang dapat merugikan seperti 

dengan melakukan manajemen laba. 

2.  Sedangkan seseorang yang memiliki orientasi etika relativisme 

merupakan individu yang tidak memperhatikan potensi bahaya apa yang 

dapat ditimbulkan akibat dari keputusan yang ia ambil. Selain itu, 

seseorang yang relativisme juga menganggap bahwa perilaku manajemen 

laba merupakan suatu tindakan yang etis daripada individu yang 

idealisme (Elias, 2002). Oleh karena itu, ketika seseorang yang memiliki 

orientasi etika relativisme dihadapkan pada kondisi adanya peluang 

untuk memperoleh keuntungan pribadinya, maka orang yang relativisme 

tersebut cenderung untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti 

dengan memutuskan untuk melakukan manajemen laba. Hal ini berarti 

bahwa self interest behaviour merupakan salah satu faktor penting yang 

dipertimbangkan bagi seseorang untuk membuat sebuah keputusan. Hal 

ini sesuai dengan teori egoisme etis (Rachels dalam Agoes dan Ardana, 

2013), yaitu tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan atas  

kepentingan diri sendiri. 

 

 

 

 

 


