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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV pada penelitian ini akan membahas mengenai hasil pengolahan dan 

analisis data berupa gambaran umum partisipan, hasil uji validitas internal, uji 

validitas dan reliabilitas kuesioner, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta 

pengujian hipotesis sehingga menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

4. Analisis Data dan Pembahasan 

4.1. Analisis Data  

4.1.1. Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata yang 

diambil secara acak. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode eksperimen. Jumlah partisipan 

yang mengikuti eksperimen dalam penelitian ini adalah 87 

orang. Selanjutnya, eksperimen yang terdapat dalam penelitian 

ini digunakan untuk menilai usaha partisipan dengan adanya 

sistem reward. Eksperimen dalam penelitian ini juga terdapat 

uji manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

partisipan mengerti akan tugas yang telah diberikan. Berikut 

adalah hasil uji manipulasi eksperimen dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.1 Tabel Cek Manipulasi Eksperimen 

Keterangan Jumlah 

Partisipan 

Jumlah partisipan yang mengikuti eksperimen 87 

Jumlah partisipan yang lolos uji manipulasi 77 

Jumlah partisipan yang tidak lolos uji 

manipulasi  

10 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa partisipan yang 

tidak lolos uji manipulasi sebanyak 10 orang sehingga 

partisipan yang tidak lolos uji manipulasi tidak akan 

dimasukkan dalam pengujian hipotesis. Uji manipulasi yang 

membuat partisipan tidak lolos adalah ketika partisipan 

dimohon untuk memilih paket makanan mana yang susunannya 

benar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh 

manajer. Uji manipulasi lain yang membuat partisipan tidak 

lolos uji adalah ketika partisipan dimohon untuk memilih 

pertanyaan mengenai kriteria-kriteria yang telah diberikan oleh 

manajer. 

Selain itu, dalam penelitian ini data juga diperoleh melalui 

pengukuran kepercayaan diri partisipan terlebih dahulu yang 

diukur dengan kuesioner. Hal ini dilakukan agar dapat 

mengelompokkan partisipan yang memiliki kepercayaan diri 
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tinggi dan kepercayaan tinggi rendah. Berikut adalah hasil dari 

pengukuran kepercayaan diri partisipan: 

Tabel 4.2 Jumlah Partisipan Berdasarkan Kepercayaan Diri 

Keterangan Jumlah Partisipan 

Kepercayaan Diri Tinggi 38 

Kepercayaan Diri Rendah 39 

Sumber: Data Primer diolah, 2017 

Partisipan yang mengikuti eksperimen dalam penelitian ini 

berperan sebagai karyawan bagian penjualan di PT Snackist 

yang diberi dua perlakuan yang berbeda, yaitu: adanya kontrol 

penalti dan kontrol bonus. 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan juga diminta 

untuk mengisi cek manipulasi yang bertujuan untuk 

mengetahui bahwa partisipan memang memahami akan tugas 

yang diberikan dan sistem reward yang akan diterima. 

4.1.2. Hasil Uji Validitas Internal Eksperimen 

Validitas internal eksperimen digunakan untuk mengetahui 

seberapa valid kausalitas terjadi. Desain eksperimen dalam 

penelitian ini telah memenuhi validitas internal dan bebas dari 

beberapa faktor yang dapat mengancam validitas internal, 

yaitu: 
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a. Histori (History) 

Histori merupakan peristiwa lain yang terjadi selama 

eksperimen antara periode sebelum tes (pretest) dengan 

sesudah tes (posttest) yang dapat berpengaruh pada 

penelitian. Eksperimen dalam penelitian ini bebas dari 

ancaman histori karena eksperimen dilakukan pada 

partisipan dalam keadaan yang sama yaitu setelah 

perkuliahan berlangsung. 

b. Maturasi (Maturation) 

Merupakan efek waktu yang dapat mempengaruhi hasil 

eksperimen sehingga subjek dapat berubah. Selama 

melakukan eksperimen pemberian waktu dalam sesi 

penugasan pada semua partisipan sama sehingga tidak 

terdapat ancaman maturasi. 

c. Pengujian (Testing) 

Efek dari pengujian atau manipulasi dapat 

mempengaruhi hasil dari pengujian berikutnya karena 

terdapat proses pembelajaran. Dalam eksperimen ini 

tidak terdapat ancaman pengujian karena 87 partisipan 

yang ikut eksperimen belum pernah mendapatkan 

pengujian yang sama sebelumnya. 
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d. Instrumentasi (Instrumentation) 

Instrumentasi merupakan efek dari pergantian 

instrumen pengukur atau pengamat di eksperimen yang 

dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda. 

Eksperimen ini juga tidak terdapat ancaman 

instrumentasu karena tidak ada pergantian pengamat 

dan instrumen selama proses eksperimen berlangsung. 

e. Seleksi (Selection) 

Seleksi ini terjadi jika terdapat subjek yang dipilih 

memiliki karakteristik yang berbeda pada sampel 

eksperimen dengan yang ada pada sampel kontrol. 

Pemilihan partisipan dalam eksperimen ini dilakukan 

secara acak dan tidak ada perbedaan karakter pada 

partisipan. 

f. Regresi (Regression) 

Validitas internal dapat terancam karena nilai-nilai 

subjek yang kecil  bergeser naik menjadi nilai yang 

membesar dan sebaliknya subjek dengan nilai yang 

besar bergeser ke nilai yang lebih kecil. Hal ini disebut 

dengan regresi. Dalam eksperimen ini partisipan dipilih 

secara acak sehingga tidak terjadi regresi. 

g. Mortaliti Eksperimen (Experiment Mortality) 
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Mortaliti eksperimen dapat terjadi jika komposisi dari 

subjek di sampel eksperimen yang diteliti berubah 

selama pengujian. Eksperimen dalam penelitian ini 

tidak ada perubahan komposisi subjek selama 

eksperimen berlangsung sehingga bebas dari ancaman 

mortaliti eksperimen. 

4.1.3. Uji Validitas Kuesioner 

Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengukur setiap 

pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu tepat sehingga 

kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang 

mendukung hasil data dalam penelitian. 

Tabel 4.3 Hasil Validitas Kepercayaan Diri Karyawan 

 

   Sumber: lampiran 11 

Pernyataan  R Hitung R Tabel 

KDK 1 0,601 0,2242 

KDK 2 0,905 0,2242 

KDK 3 0,864 0,2242 

KDK 4 0,867 0,2242 

KDK 5 0,924 0,2242 

KDK 6 0,893 0,2242 

KDK 7 0,905 0,2242 

KDK 8  0,917 0,2242 

KDK 9 0,895 0,2242 
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Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa pernyataan 1-9 

mengenai kepercayaan diri karyawan yang diukur dengan 

kuesioner dapat dikatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai R hitung 

> R tabel (0,2242) dengan jumlah partisipan sebanyak 77 orang 

dan nilai signifikansi 0,05 sehingga kuesioner dapat dinyatakan 

valid. 

Tabel 4.4 Hasil Validitas Kepercayaan Rekan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: lampiran 9 

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa pernyataan 1-9 

mengenai kepercayaan rekan kerja yang diukur dengan kuesioner 

dapat dikatakan valid. Hal ini dikarenakan nilai R hitung > R tabel 

Pernyataan  R Hitung R Tabel 

KRK 1 0,785 0,2242 

KRK 2 0,798 0,2242 

KRK 3 0,797 0,2242 

KRK 4 0,741 0,2242 

KRK 5 0,789 0,2242 

KRK 6 0,830 0,2242 

KRK 7 0,773 0,2242 

KRK 8  0,809 0,2242 

KRK 9 0,712 0,2242 
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(0,2242) dengan jumlah partisipam sebanyak 77 orang dan nilai 

signifikansi 0,05 sehingga kuesioner dapat dinyatakan valid. 

4.1.4. Uji Reliabilitas Kuesioner  

Tabel 4.5. Hasil Reliabilitas Kepercayaan Diri Karyawan 

 

 

Sumber: lampiran 12 

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai cronbach 

alpha adalah 0,958. Hal ini memenuhi syarat mengenai tingkat 

reliabilitas yang baik yaitu cronbach alpha > 0,7. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa kuesioner kepercayaan diri karyawan memiliki 

tingkat reliabilitas yang baik dan sempurna. 

Tabel 4.6 Hasil Reliabilitas Kepercayaan Rekan Kerja 

 

  

Sumber: lampiran 10 

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai cronbach 

alpha adalah 0,920. Hal ini memenuhi syarat mengenai tingkat 

reliabilitas yang baik yaitu cronbach alpha > 0,7. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa kuesioner kepercayaan rekan kerja memiliki 

tingkat reliabilitas yang baik dan sempurna. 

Cronbrach Alpha N of items 

0,958 9 

Cronbrach Alpha N of items 

0,920 9 
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4.1.5.  Statistik Deskriptif 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai statistik 

deskriptif tingkat kepercayaan diri karyawan tinggi dan rendah 

berdasarkan tipe kontrol bonus dan penalti, kepercayaan diri 

karyawan, kepercayaan rekan kerja dan usaha karyawan.  

 Tabel 4.7 Deskriptif Statistik 

Sumber: lampiran 1,2,3,4,5,6,7,8 

Tingkat 

Kepercayaan 

Diri 

Karyawan 

Tipe 

Kontrol 
Keterangan Jumlah 

Kepercayaan 

Rekan Kerja 

Usaha 

Karyawan 

Tinggi 

Bonus 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 14 4,9 18,21 

Perempuan 10 4,92 19 

Total 24 

Levene’s     

0,861 

Levene’s  

0,017 

Sig uji t       

0,960 

Sig uji t    

0,519 

Penalti 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 6 3,85 23,33 

Perempuan 8 3,25 21,88 

Total 14 

Levene’s     

0,067 

Levene’s  

0,246 

Sig uji t       

0,349 

Sig. uji t   

0,549 

Rendah 

Bonus 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 11 3,61 16,82 

Perempuan 12 3,56 15 

Total 23 

Levene’s     

0,371 

Levene’s  

0,698 

Sig uji t       

0,679 

Sig uji t    

0,364 

Penalti 

Jenis 

Kelamin Laki-laki 4 3,81 10 

  Perempuan 12 3,46 9,17 

Total 16 

Levene’s     

0,599 Levene’s 0,814 

Sig uji t       

0,624 Sig. uji t  0,900 
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Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa karyawan yang memiliki 

tingkat kepercayaan diri tinggi adalah karyawan yang mempunyai 

rata-rata > 4,01 sedangkan dengan tingkat kepercayaan diri rendah 

memiliki rata-rata < 4,0. Selain itu, klasifikasi kepercayaan rekan 

kerja yang dikatakan tinggi adalah  yang memiliki nilai rata-rata > 

3,51 sedangkan kepercayaan rekan kerja rendah yang memiliki 

nilai rata-rata < 3,5. Ketika tingkat kepercayaan diri karyawan 

tinggi dan diberi kontrol bonus maka persepsi individu mengenai 

keinginannya dalam mempercayai seseorang lebih tinggi pada jenis 

kelamin perempuan sebesar 4,92 daripada laki-laki sebesar 4,90 

tetapi keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena 

nilai sig 0,960 yang berarti > 0,05. Nilai sig levene’s tes pada 

persepsi individu mengenai keinginannya dalam mempercayai 

seseorang adalah 0,861 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai 

persepsi individu dalam keinginannya mempercayai seseorang 

berdasarkan jenis kelamin memiliki varians yang sama. Sedangkan 

ketika tingkat kepercayaan diri karyawan tinggi dan diberi kontrol 

bonus maka kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas yang 

telah diberikan lebih tinggi pada jenis kelamin perempuan sebesar 

19,00 dan laki-laki 18,21 tetapi keduanya tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan karena nilai sig 0,519 yang berarti > 0,05. Nilai sig 

levene’s tes pada kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas 

yang telah diberikan adalah 0,017 sehingga dapat dikatakan bahwa 



52 
 

 

 

kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan berdasarkan jenis kelamin memiliki varians yang 

berbeda karena < 0,05.  

Selain itu, dapat dilihat pula bahwa ketika tingkat 

kepercayaan tinggi dan diberi kontrol penalti maka persepsi 

individu mengenai keinginannya dalam mempercayai seseorang 

lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki sebesar 3,85 daripada 

perempuan sebesar 3,25 tetapi keduanya tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan karena nilai sig 0,349 > 0,05. Sedangkan ketika 

tingkat kepercayaan diri karyawan tinggi dan diberi kontrol penalti 

maka kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan lebih tinggi  pada jenis kelamin laki-laki sebesar 23,33 

dan perempuan 21,88 tetapi keduanya tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan karena nilai sig 0,549 > 0,05. Nilai sig levene’s tes 

pada persepsi individu mengenai keinginannya dalam 

mempercayai seseorang dan kemampuan individu dalam 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan adalah 0,067 dan 0,246. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai persepsi individu dalam 

keinginannya mempercayai seseorang dan kemampuan individu 

dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan berdasarkan jenis 

kelamin memiliki varians yang sama.  

Ketika tingkat kepercayaan diri karyawan rendah dan diberi 

kontrol bonus memiliki persepsi individu mengenai keinginannya 
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dalam mempercayai seseorang yang tinggi pada jenis kelamin laki-

laki sebesar 3,61 daripada perempuan sebesar 3,56 tetapi tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan karena nilai sig 0,679 > 0,05. 

Kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan juga lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki sebesar 

16,82 daripada perempuan sebesar 15,00 tapi keduanya tidak 

memiliki perbedaan signifikan karena nilai sig 0,364 > 0,05. Nilai 

sig levene’s tes pada persepsi individu mengenai keinginannya 

dalam mempercayai seseorang dan kemampuan individu dalam 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan adalah 0,371 dan 0,698. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai persepsi individu dalam 

keinginannya mempercayai seseorang dan kemampuan individu 

dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan berdasarkan jenis 

kelamin memiliki varians yang sama. 

Selain itu, ketika tingkat kepercayaan diri karyawan rendah 

dan karyawan diberi kontrol penalti memiliki persepsi individu 

mengenai keinginannya dalam mempercayai seseorang yang tinggi 

saat jenis kelamin laki-laki sebesar 3,81 daripada perempuan 

sebesar 3,46 tetapi tidak memiliki perbedaan signifikan karena 

nilai sig 0,624 > 0,05. Kemampuan individu dalam menyelesaikan 

tugas yang telah diberikan juga dan diberi kontrol penalti lebih 

tinggi pada jenis kelamin laki-laki sebesar 10,00 daripada 

perempuan sebesar 9,17 tetapi tidak memiliki perbedaan karena 
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nilai sig 0,900 > 0,05. Nilai sig levene’s tes pada persepsi individu 

mengenai keinginannya dalam mempercayai seseorang dan 

kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan adalah 0,599 dan 0,814. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

nilai persepsi individu dalam keinginannya mempercayai seseorang 

dan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan berdasarkan jenis kelamin memiliki varians yang sama. 

4.1.6. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan syarat pengujian yang harus 

dilakukan sebelum data diolah dengan pengujian regresi. 

4.1.6.1.Uji Normalitas 

Berikut ini adalah hasil uji normalitas dari variabel 

kepercayaan rekan kerja dan usaha karyawan. 

  Tabel 4.8 Normalitas Kepercayaan Rekan Kerja 

 

 

Sumber: lampiran 13 

Berdasarkan tabel 4.8 pada variabel dependen 

kepercayaan rekan kerja menunjukkan bahwa nilai dengan 

signifikansi 0,577. Hal ini menandakan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdisitribusi normal karena 

nilai signifikansi sebesar 0,577 > 0,05. 

Nilai Signifikansi Nilai α Keterangan 

0,577 0,05 Normal 
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Tabel 4.9 Normalitas Usaha Karyawan 

 

 

Sumber: lampiran 14 

Berdasarkan tabel 4.9 pada variabel dependen usaha 

karyawan menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,148. Hal 

ini menandakan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdisitribusi normal karena nilai signifikansi 

sebesar 0,148 > 0,05. 

4.1.7. Pengujian Hipotesis 

4.1.7.1. Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah ketika 

kepercayaan diri karyawan tinggi maka karyawan dengan tipe 

kontrol bonus memiliki kepercayaan rekan kerja yang lebih 

tinggi daripada karyawan dengan tipe kontrol penalti. Hasil 

pengujian hipotesis pertama adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Nilai Signifikansi Nilai α Keterangan 

0,148 0,05 Normal 
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Tabel 4.10 Hasil MRA Interaksi Kontrol dan Kepercayaan Diri 

Karyawan Terhadap Kepercayaan Rekan Kerja 

 

Keterangan Signifikansi 

Kontrol  0,001 

 Kepercayaan Diri Karyawan 0,002 

Kepercayaan Diri Karyawan*Kontrol 0,001 

Adjusted R Squared 0,326 

   Sumber: lampiran 15 

Dari hasil interaksi kontrol dengan kepercayaan diri 

karyawan dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh langsung 

karyawan yang berhasil melebihi target tugas yang telah 

diberikan, karyawan yang tidak berhasil memenuhi target tugas 

yang telah diberikan dan keyakinan individu dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel 4.10 

bahwa kontrol memiliki Sig 0,001 sehingga dapat dikatakan 

bahwa terdapat perbedaan rata-rata persepsi individu dalam 

mempercayai seseorang yang diberi kontrol karena nilai Sig < 

0,05. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa kepercayaan diri 

karyawan memiliki Sig. 0,002 hal ini menunjukkan bahwa juga 

terdapat perbedaan rata-rata persepsi individu dalam 

mempercayai seseorang ketika keyakinan individu dalam 

melakukan suatu tugas itu tinggi maupun rendah karena nilai 
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Sig < 0,05. Hasil interaksi kontrol dengan kepercayaan diri 

karyawan juga menunjukkan adanya pengaruh bersama atau 

join effect karena memiliki Sig. 0,001 dimana nilai sig < 0,05.  

Nilai Adjusted R Squared dalam tabel 4.10 sebesar 0,326 atau 

32,6% yang berarti variabilitas persepsi individu mengenai 

keinginannya dalam mempercayai seseorang yang dapat 

dijelaskan oleh variabel kontrol, kepercayaan diri karyawan 

dan interaksi antara kontrol dengan kepercayaan diri karyawan 

sebesar 32,6%. 

Tabel 4.11 Uji t-test Kepercayaan Rekan Kerja Ketika 

Kepercayaan Diri Karyawan Tinggi 

Tipe Kontrol Nilai Mean 

Bonus 4,91 

Penalti 3,51 

Signifikansi 0,001 

 Sumber: lampiran 16 

Hasil rata-rata diatas juga menjelaskan bahwa nilai rata-rata 

tipe kontrol bonus lebih tinggi  sebesar 4,91 dibandingkan dengan 

tipe kontrol penalti sebesar 3,51. Selain itu, nilai signifikansi yang 

dimiliki tipe kontrol bonus dan penalti ketika kepercayaan diri 

karyawan tinggi adalah 0,001 sehingga dapat dikatakan bahwa 
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kepercayaan rekan kerja berbeda secara signifikan ketika diberi 

kontrol bonus dan penalti karena nilai sig < 0,05.  

4.1.7.2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ketika kepercayaan 

diri rendah maka karyawan dengan tipe kontrol bonus memiliki 

kepercayaan rekan kerja yang lebih tinggi daripada karyawan dengan 

tipe kontrol penalti. Hasil pengujian hipotesis kedua adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.12 Hasil MRA Interaksi Kontrol dan Kepercayaan Diri 

Karyawan Terhadap Kepercayaan Rekan Kerja 

Keterangan Signifikansi 

Kontrol  0,001 

Kepercayaan Diri Karyawan 0,002 

Kepercayaan Diri Karyawan*Kontrol 0,001 

Adjusted R Squared 0,326 

   Sumber: lampiran 15 

Dari hasil interaksi kontrol dengan kepercayaan diri karyawan 

dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh langsung karyawan yang 

berhasil melebihi target tugas yang telah diberikan, karyawan yang 

tidak berhasil memenuhi target tugas yang telah diberikan dan 

keyakinan individu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dapat 
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dilihat pada tabel 4.12 bahwa kontrol memiliki Sig 0,001 sehingga 

dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata persepsi 

individu dalam mempercayai seseorang yang diberi kontrol karena 

nilai Sig < 0,05. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa kepercayaan 

diri karyawan memiliki Sig. 0,002 hal ini menunjukkan bahwa juga 

terdapat perbedaan rata-rata persepsi individu dalam mempercayai 

seseorang ketika keyakinan individu dalam melakukan suatu tugas 

itu tinggi maupun rendah karena nilai Sig < 0,05. Hasil interaksi 

kontrol dengan kepercayaan diri karyawan juga menunjukkan 

adanya pengaruh bersama atau join effect karena memiliki Sig. 

0,001 dimana nilai sig < 0,05.  Nilai Adjusted R Squared dalam 

tabel 4.12 sebesar 0,326 atau 32,6% yang berarti variabilitas 

persepsi individu mengenai keinginannya dalam mempercayai 

seseorang yang dapat dijelaskan oleh variabel kontrol, kepercayaan 

diri karyawan dan interaksi antara kontrol dengan kepercayaan diri 

karyawan sebesar 32,6%. 

Tabel 4.13 Tabel Mean Kepercayaan Rekan Kerja Ketika 

Kepercayaan Diri Karyawan Rendah 

Tipe Kontrol Nilai Mean 

Bonus 3,58 

Penalti 3,55 

Signifikansi 0,910 

  Sumber: lampiran 18 
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Hasil rata-rata diatas juga menjelaskan bahwa nilai rata-rata 

tipe kontrol bonus lebih tinggi  sebesar 3,58 dibandingkan dengan 

tipe kontrol penalti sebesar 3,55. Selain itu, nilai signifikansi yang 

dimiliki tipe kontrol bonus dan penalti ketika kepercayaan diri 

karyawan rendah adalah 0,910 sehingga dapat dikatakan bahwa 

usaha karyawan tidak berbeda secara signifikan ketika diberi 

kontrol bonus dan penalti karena sig > 0,05. 

4.1.7.3.Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah ketika 

kepercayaan diri karyawan tinggi maka karyawan dengan tipe 

kontrol penalti memiliki usaha karyawan yang lebih tinggi 

daripada karyawan dengan tipe kontrol bonus. Hasil pengujian 

hipotesis ketiga adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil MRA Interaksi Kontrol dan Kepercayaan Diri 

Karyawan Terhadap Usaha Karyawan 

Keterangan Signifikansi 

Kontrol  0,379 

Kepercayaan Diri Karyawan 0,000 

Kepercayaan Diri Karyawan*Kontrol 0,000 

Adjusted R Squared 0,315 

   Sumber: lampiran 17 

Dari hasil interaksi kontrol dengan kepercayaan diri karyawan 

dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh langsung karyawan berhasil 
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melebihi target tugas yang telah diberikan, karyawan yang tidak 

berhasil memenuhi target tugas yang telah diberikan dan keyakinan 

individu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dapat dilihat pada 

tabel 4.14 bahwa kontrol memiliki Sig 0,379 sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan 

seseorang dalam menyelesaikan tugas yang diberi kontrol karena 

nilai Sig > 0,05. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa kepercayaan 

diri karyawan memiliki nilai Sig. 0,000 hal ini menunjukkan 

bahwa juga terdapat perbedaan rata-rata kemampuan seseorang 

dalam menyelesaikan tugas ketika keyakinan individu dalam 

mengerjakan suatu tugas itu tinggi maupun rendah karena nilai Sig 

< 0,05. Hasil interaksi kontrol dengan kepercayaan diri karyawan 

juga menunjukkan adanya pengaruh bersama atau join effect 

karena memiliki nilai Sig. 0,000 dimana nilai sig < 0,05.  Nilai 

Adjusted R Squared dalam tabel 4.14 sebesar 0,315 atau 31,5% 

yang berarti variabilitas kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan yang dapat dijelaskan oleh 

variabel kontrol, kepercayaan diri karyawan dan interaksi antara 

kontrol dengan kepercayaan diri karyawan sebesar 31,5%. 
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4.15 Nilai Uji t Usaha Karyawan Kepercayaan Diri Karyawan 

Tinggi 

Tipe Kontrol Nilai Mean 

Bonus 18,54 

Penalti 22,50 

Signifikansi 0,002 

  Sumber: lampiran 16 

Hasil rata-rata diatas juga menjelaskan bahwa nilai rata-rata 

tipe kontrol penalti lebih tinggi  sebesar 22,50 dibandingkan 

dengan tipe kontrol bonus sebesar 18,54. Nilai signifikansi yang 

dimiliki ketika kepercayaan diri tinggi adalah 0,002 sehingga dapat 

dikatakan bahwa usaha karyawan berbeda secara signifikan karena 

sig < 0,05. 

4.1.8. Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah ketika 

kepercayaan diri karyawan rendah maka karyawan dengan tipe 

kontrol bonus memiliki usaha karyawan yang lebih tinggi 

daripada karyawan dengan tipe kontrol penalti. Hasil pengujian 

hipotesis keempat adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 Hasil MRA Interaksi Kontrol dan Kepercayaan Diri 

Karyawan Terhadap Usaha Karyawan 

Keterangan Signifikansi 

Kontrol 0,379 

Kepercayaan Diri Karyawan 0,000 

Kepercayaan Diri Karyawan*Kontrol 0,000 

Adjusted R Squared 0,315 

   Sumber: lampiran 17 

Dari hasil interaksi kontrol dengan kepercayaan diri karyawan 

dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh langsung karyawan berhasil 

melebihi target tugas yang telah diberikan, karyawan yang tidak 

berhasil memenuhi target tugas yang telah diberikan dan keyakinan 

individu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dapat dilihat pada 

tabel 4.16 bahwa kontrol memiliki Sig 0,379 sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan 

seseorang dalam menyelesaikan tugas yang diberi kontrol karena 

nilai Sig > 0,05. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa kepercayaan 

diri karyawan memiliki nilai Sig. 0,000 hal ini menunjukkan 

bahwa juga terdapat perbedaan rata-rata kemampuan seseorang 

dalam menyelesaikan tugas ketika keyakinan individu dalam 

mengerjakan suatu tugas itu tinggi maupun rendah karena nilai Sig 

< 0,05. Hasil interaksi kontrol dengan kepercayaan diri karyawan 

juga menunjukkan adanya pengaruh bersama atau join effect 
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karena memiliki nilai Sig. 0,000 dimana nilai sig < 0,05.  Nilai 

Adjusted R Squared dalam tabel 4.16 sebesar 0,315 atau 31,5% 

yang berarti variabilitas kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan yang dapat dijelaskan oleh 

variabel kontrol, kepercayaan diri karyawan dan interaksi antara 

kontrol dengan kepercayaan diri karyawan sebesar 31,5%. 

Tabel 4.17 Nilai Mean Usaha Karyawan Ketika Kepercayaan Diri  

Karyawan Rendah 

Tipe Kontrol Nilai Mean 

Bonus 15,87 

Penalti 9,38 

Signifikansi 0,038 

   Sumber: lampiran 18 

  Hasil rata-rata diatas juga menjelaskan bahwa nilai 

rata-rata tipe kontrol bonus lebih tinggi  sebesar 15,87 

dibandingkan dengan tipe kontrol penalti sebesar 9,38. 

Selain itu, nilai signifikansi yang dimiliki tipe kontrol bonus 

dan penalti ketika kepercayaan diri karyawan tinggi adalah 

0,038 sehingga dapat dikatakan bahwa usaha karyawan 

berbeda secara signifikan ketika diberi kontrol bonus dan 

penalti karena nilai sig < 0,05. 
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4.2.  Pembahasan  

4.2.1. Hipotesis Pertama 

  Hasil pengujian dari hipotesis pertama dalam tabel 4.10 

menunjukkan bahwa hipotesis alternatif pertama diterima 

karena adanya interaksi antara keyakinan individu dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan dengan tipe kontrol. Selain 

itu, ketika keyakinan individu dalam melakukan suatu 

pekerjaan tinggi maka karyawan yang berhasil melebihi target 

tugas yang diberikan memiliki kepercayaan rekan kerja yang 

lebih tinggi daripada karyawan yang tidak berhasil melebihi 

target tugas dapat dilihat pada nilai mean di tabel 4.11. Serta 

nilai signifikansi yang terdapat pada hipotesis ini juga < 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada persepsi individu mengenai keinginannya 

dalam mempercayai seseorang ketika diberi kontrol tipe 

kontrol bonus dan penalti.    

  Hal ini terjadi karena menurut Mayer, Davis, dan 

Schoorman (1995) kepercayaan diukur dari persepsi orang 

yang mempercayai terhadap 3 karakteristik yang dimiliki oleh 

orang yang dipercaya, yaitu kemampuan, sikap bijak, dan 

integritas. Individu yang memiliki kepercayaan diri tinggi 

dengan diberi kontrol penalti akan merubah persepsi individu 

mengenai keinginannya dalam mempercayai seseorang menjadi 
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lebih rendah karena kontrol penalti diberikan jika seseorang 

bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga 3 

karakteristik yang dimiliki oleh orang yang dipercaya tidak 

terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11 yang 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kontrol penalti lebih rendah 

daripada kontrol bonus. Hasil hipotesis pertama dalam 

penelitian ini juga mendukung teori penguatan dimana dengan 

adanya penguatan positif dan negatif yaitu berupa bonus dan 

penalti menimbulkan modifikasi perilaku karyawan sehingga 

perilaku mereka dapat diukur.   

  Selain itu, hasil hipotesis pertama juga mendukung 

penelitian Costa (2003) dalam Sheng, Tian, dan Chen (2010) 

menyatakan bahwa kepercayaan rekan kerja juga merupakan 

faktor yang sangat penting dalam hubungan interpersonal dan 

interaksi kelompok di tempat kerja. Hasil penelitian Jace Garett 

(2015) juga mengatakan bahwa kontrol yang dilakukan oleh 

manajer juga akan memperngaruhi kepercayaan rekan kerja. 

Adanya pemberian tipe kontrol bonus dan penalti dapat 

mempengaruhi kepercayaan rekan kerja sehingga hubungan 

interpersonal dan interaksi dalam kelompok tempat kerja 

menjadi berbeda-beda sesuai dengan pemberian tipe kontrol.  

4.2.2. Hipotesis Kedua 
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  Hasil dari pengujian hipotesis kedua pada tabel 

4.12menunjukkan bahwa terdapat interaksi keyakinan individu 

dalam mengerjakan suatu tugas dengan tipe kontrol terhadap 

persepsi individu mengenai keinginannya dalam mempercayai 

seseorang.Selain itu, ketika keyakinan individu dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan rendah maka karyawan dengan 

tipe kontrol bonus memiliki kepercayaan rekan kerja yang lebih 

tinggi daripada karyawan dengan tipe kontrol penalti. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil uji independen t tes di tabel 4.13. 

Namun, nilai signifikansi yang dihasilkan > 0,05 yaitu 0,910 

sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi individu mengenai 

keinginannya dalam mempercayai seseorang tidak berbeda 

secara signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa ha2 pada 

penelitian ini ditolak.  

 Hal ini terjadi karena menurut Lee dan Babko (1994) 

individu dengan kepercayaan diri rendah yang akan cenderung 

tidak mau berusaha atau lebih menyukai kerjasama dalam 

situasi yang sulit dan tingkat kompleksitas tugas yang tinggi. 

Hal ini mendukung kondisi subyek yang memiliki kepercayaan 

diri rendah dimana selama sesi penugasan berlangsung mereka 

lebih fokus mengerjakan tugas dengan berdiskusi. Dengan kata 

lain, subyek yang diberi kontrol bonus maupun penalti tidak 

mempengaruhi pekerjaan mereka karena subyek merasa lebih 
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mudah melakukan pekerjaan jika bisa berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya sehingga kepercayaan rekan kerja di kedua tipe 

kontrol tersebut tidak berbeda secara signifikan. Jadi, hipotesis 

nol pada penelitian ini diterima yaitu ketika kepercayaan diri 

karyawan rendah maka tipe kontrol bonus tidak memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap kepercayaan rekan kerja 

dibandingkan tipe kontrol penalti. 

4.2.3. Hipotesis Ketiga 

  Hasil dari pengujian hipotesis ketiga pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa interaksi keyakinan individu dalam 

mengerjakan suatu tugas dengan tipe kontrol terhadap 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Selain itu, pada tabel 4.15 dapat dilihat pula bahwa 

nilai mean ketika kepercayaan diri karyawan tinggi lebih tinggi 

saat diberi kontrol penalti daripada bonus. Nilai signifikansi 

yang dihasilkan adalah 0,002 < 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima, yaitu ketika 

kepercayaan diri karyawan tinggi maka karyawan dengan 

kontrol penalti memiliki usaha karyawan yang lebih tinggi 

daripada karyawan dengan kontrol bonus.  

 Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini juga mendukung 

teori penguatan dimana dengan adanya penguatan positif dan 

negatif yaitu berupa bonus dan penalti menimbulkan 
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modifikasi perilaku karyawan sehingga perilaku mereka dapat 

diukur. Teori Harapan mengatakan bahwa dalam lingkungan 

kerja setiap individu mempunyai harapan prestasi upaya (effort 

performance) atau suatu keyakinan tertentu bahwa ada 

kesempatan dimana usaha tertentu akan mengarah pada tingkat 

prestasi tertentu. Sehingga walaupun karyawan diberi tipe 

kontrol bonus maupun penalti usaha yang dihasilkan akan 

maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.15 yang 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kontrol penalti lebih tinggi 

daripada kontrol bonus.  

  Hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini juga tidak 

medukung hasil penelitian Garett (2015) menunjukkan bahwa 

usaha karyawan cenderung terpengaruh negatif terhadap 

penerapan kontrol. Karena pada pemberian kontrol bonus pada 

karyawan yang memiliki kepercayaan diri tinggi berbeda 

dengan pemberian kontrol penalti yang dapat memberikan 

usaha yang lebih besar karena karyawan dengan kepercayaan 

diri tinggi pasti akan menghindari adanya pemberian kontrol 

penalti. Selain itu, terdapat perbedaan usaha karyawan yang 

signifikan pada kontrol bonus dan penalti sehingga adanya 

pemberian kontrol penalti akan menghasilkan usaha yang lebih 

berbeda daripada kontrol bonus.  

4.2.4. Hipotesis Keempat 



70 
 

 

 

 Hasil dari pengujian hipotesis keempat pada tabel 4.16 

menunjukkan bahwa terdapat interaksi keyakinan individu 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan dengan tipe kontrol 

terhadap kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan. Pada tabel 4.17 dapat dilihat pula bahwa nilai 

mean kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan lebih tinggi ketika diberi kontrol bonus daripada 

penalti. Selain itu, nilai signifikansi yang dihasilkan juga < 

0,05 yaitu 0,038 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada kemampuan seseorang dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan ketika diberi kontrol 

bonus dan penalti. Dari hasil pengujian hipotesis keempat dapat 

dikatakan bahwa ha4 pada penelitian ini diterima, yaitu ketika 

kepercayaan diri karyawan rendah maka karyawan dengan tipe 

kontrol bonus memiliki usaha karyawan yang lebih tinggi 

daripada karyawan dengan tipe kontrol penalti. 

  Hal ini mendukung teori penguatan dimana dengan adanya 

penguatan positif dan negatif yaitu berupa bonus dan penalti 

menimbulkan modifikasi perilaku karyawan sehingga perilaku 

mereka dapat diukur. Selain itu, teori harapan hasil prestasi 

(performance outcome expectancy) mengatakan bahwa dalam 

pikiran individu setiap perilaku yang dilakukan akan 

dihubungkan dengan hasil/perolehan. Individu dengan 
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kepercayaan diri rendah yang diberi kontrol bonus akan lebih 

mengeluarkan usaha yang besar daripada dengan diberi kontrol 

penalti karena individu tersebut berkeyakinan bahwa dengan 

memberikan usaha maksimal maka dia akan mendapatkan 

bonus daripada penalti. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.17 

yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata kontrol bonus lebih 

tinggi daripada kontrol penalti. 

  Hasil dari hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat 

mendukung hasil dari penelitian Dekker (2004) yang 

mengatakan bahwa dalam melakukan tugasnya, karyawan 

dengan kepercayaan diri rendah akan lebih bisa menerima 

kontrol yang diterapkan oleh perusahaan. Kontrol yang 

dimaksud adalah kontrol yang dapat membuat hasil 

pekerjaannya jauh lebih baik. Dalam hal ini adalah kontrol 

bonus sehingga karyawan dengan kepercayaan diri rendah akan 

mengeluarkan usaha yang lebih besar pada saat kontrol bonus 

daripada penalti.  
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i;r ld5l i i 3 matches, O.4r/JA.8"/") from a Plagscan documenl of you. c-janisation...57 DANIEL 2-docx" dated 201 6-03-1 0


tr I46jir3matches,O.5lot}.7"/")fromaPlagScandocumentolycutc'Jaf.isalion.,-60-0'158Risma.doc"dated2016-09-07
V L41) ( 12 matches, O.6"iJO.8%) from a PlagScan document of your !' j a- isation...27 Andrianto.docx" dated 20'1 6-07-1 1


tr7 [48] ( 1 0 matches, O.3"/JO.7./"1 trom a PlagScan document of your r.! at isalion...g Tarina A 2.docx" dated 2016-1 0-03


* 1491 112 matches, O.4"/dO.7y"jfiom a PlagScan document ol your cr3arisation.--NIEL gunloro.docx" dated 2016-03-10


(+ i documents wilh identical matches)


17 [51] (13 matches, 0.5.,/J0.8%) Jrom a Plagscan document ol your o:_J3ilsation,.._Cv, SENTOSA--doC" daled 2O16-02-29


i7 I52l (1 3 matches. O.6"/JO.7"L) lrom a PlagScan document ol your o:g anisation...0102 BUNGA A.docx'' dated 201 6-03- 17


17 [53] (1 1 maich es. O.7onA.7o/") from a PlagScan document of your c'Ean isaiicn-..0,0013 i/aria.docx" daled 201 6'06-06


fi7 i54l (10matches,O.2'..A.6%j fiomaPlagscandocumenlcf youro.Eanisaiion.,.SUBYOVJlBOWO.pdf"dated20l6-10-04


Y i55l {1 0 matches, 0.6-ei'0.8%) irom a PlagScan documeni cl your organisation ANDHIAN IO Sii.doc daied 2C l 6-06-23


tr, 156l (12 matches, 0.3-rU0-7./") lrcm a PlagScan document of your organisation,..ABETH LlVlERA.pdl" dated 2016-10-05


I7 I57l (1 0 matches, O,A7o/0.7%j from a PlagScan documenl ol you r organisation..-Fransica I 1 .docx" dated 2016-09-22


tr, I58l (10 matches, 0,3910.6%) trom a Plagscan document o{ your crganisation...grMna the 2.pdf" dated 2016-10-10


(+ 1 documents wifh identiel matches)


17 160l (11matches,0.59A0.7%)fromyourPlagscandocumenl"Ronaldo_Oci...ai_variabel .docx"dated20l7-07-06


(+ 1 documents with identical matches)


M62l(7 matches, O.6",J0.71")kom dokumen.tipsldocumenls/melode-penelitian-559388ecde17e.h1ml


,7 163l (10 matches, 0.1?!0.67") from a Plagscan document of your organisation-..lentina Meta.docx" dated 2016-08 09


V. L64\ (12 matches, A.s/JA.6%) from a Plagscan doilment of you r organisation.-.eas Suryawan.docx" dated 201 6-09-08


trl t65l (1 0 matches, 0.17J0.67.) trom a Plagscan document ol your organisation...lentina Meta.docx" dated 20 1 6-08-22


}} 166l (10 matches, O.5W0.7"/"\kom a Plagscan document 01 your organisation...lS SKBIPSI 2.doc" dated 2016-03-02


trl t67l (1 1 matches, 0.39!/0.6%) lrom a PlagScan documenl oi your organisation-...0104 Stefani.pdf" dated 2016-10-05


(+ 1 documents with identical matches)


17 t69l (1 1 matches, 0-3",JO.7"L\tuom a PlagScan document oi your organisation,.-a Nur Lalllah.pdf" daled 2016-05-23


aaalysis lran 20.17-A7-C7 C2:32 UfC





