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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata angkatan 2015 dengan syarat sudah lulus mata 

kuliah akuntansi manajemen dan audit karena diharapkan subjek memiliki 

pemahaman umum tentang persiapan anggaran dan proses pengambilan keputusan 

manajerial. Desain eksperimen yang akan digunakan adalah 2x1 between-subjects 

(reputasi pemimpin x budgetary slack). Menurut J.Allen & P.Meyer (1990) jumlah 

subjek yang diambil adalah 10 hingga 20 orang setiap sel. Tetapi untuk menghindari 

adanya subjek yang tidak lolos uji manipulasi, dalam penelitian ini akan mengambil 

subjek sebanyak 15 tim setiap sel. Sehingga total subjek dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 30 tim dengan masing-masing 3 orang setiap tim sehingga totalnya menjadi 

90 orang. Tugas dari subjek tersebut adalah melengkapi pertanyaan coding, 

menetapkan target, dan mengukur seberapa penting kejujuran selama proses 

penetapan anggaran dengan 2 kondisi yaitu reputasi pemimpin baik dan buruk. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Tabel 3.1  

Tabel Desain Eksperimen 

Reputasi Pemimpin 

Budgetary 

Slack 

Baik 1 

Buruk 2 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau 

perorangan yang langsung dari obyeknya diperoleh dengan melakukan eksperimen. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik eksperimen dimana merupakan 

sebuah penelitian yang memanipulasi suatu varibel yang akan diamati dan 

diobservasi efeknya. 

3.2.3 Metode Eksperimen 

Eksperimen ini menggunakan scenario tentang reputasi pemimpin  lalu 

mengerjakan uji manipulasi untuk mengetahui pemahaman subjek terhadap treatment 

yang dilakukan dan tahap akhir subjek akan memilih pada pilihan yang telah 

disediakan. 
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3.2.4 Desain Eksperimen 

Pada penelitian ini menggunakan desain 2x1 between-subjects (reputasi 

pemimpin x budgetary slack). Langkah – langkah untuk melakukan eksperimen 

adalah: 

1. Menjelaskan posisi subjek dalam eksperimen ini 

Peneliti akan menjelaskan tentang posisi subjek dalam eksperimen ini, yaitu 

subjek akan dikelompokkan yang berisi 3 orang setiap kelompok yang 

memiliki posisi sebagai manager produksi di Alpha Company yang 

bertanggung jawab utama yaitu menyiapkan anggaran. 

2. Menjelaskan tugas pertama 

Peneliti akan menjelaskan cara mengerjakan soal coding secara individu yang 

nantinya akan ditotal dengan anggota kelompoknya yang dianggap sebagai 

kinerja kelompok dan memberi informasi mengenai reward yang akan didapat 

jika dapat menjawab dengan benar tipe soal A dan Z, untuk tipe soal A akan 

mendapat reward 25 poin dan untuk tipe soal Z akan mendapat reward 50 

poin. Setelah itu peneliti akan memberi latihan kepada subjek untuk 

mengetahui pemahaman subjek dan juga sebagai uji manipulasi. Lalu, subjek 

akan diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan soal coding. Subjek dilarang 

menggunakan kalkulator pada saat penjumlahan. Semakin besar poin yang 

dikumpulkan mencerminkan semakin tinggi pula kapasistas kinerja 

kelompoknya. Setelah mereka mengetahui poin yang dikumpulkan 
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kelompoknya sebagai kinerja, mereka diminta menentukan target yang akan 

dicapai ketika mengerjakan pekerjaan yang sama secara individu lalu 

menentukan target secara kelompok. 

3. Menjelaskan tentang sistem pembayaran 

Peneliti akan menjelaskan sistem pembayaran yang akan diberikan dengan 

menggunakan metode slack-inducing pay scheme untuk memicu praktik 

budgtarey slack, yaitu ketika kelompok tersebut tidak dapat / mengerjakan 

pekerjaan mereka sesuai dengan target kelompok maka kelompok tersebut 

akan mendapatkan $5, namun ketika mereka dapat melewati target kelompok 

yang mereka tentukan, maka kelompok tersebut akan mendapatkan tambahan 

$2 setiap pekerjaannya. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

A ≤ B = $5 

A > B = $5 + ($2(A-B)) 

Dimana: 

A = kinerja sesungguhnya 

B = target anggaran 

Setelah itu, subjek diminta untuk mengerjakan soal tentang metode slack-

inducing pay scheme untuk mengetahui pemahaman tentang metode 

pembayaran yang digunakan dan sebagai uji manipulasi. 
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4. Partisipan menentukan target yang akan dicapai ketika mengerjakan pekerjaan 

yang sama dengan sistem gaji yang telah di jelaskan secara individu lalu 

menentukan target secara kelompok. 

5. Menjelaskan tugas ke dua 

Dalam tahap ini, peneliti memberikan 2 tipe skenario yang berbeda, yaitu 

tentang reputasi pemimpin yang baik dan buruk pada setiap kelompok. 

Setelah itu, subjek akan membaca skenarionya dan menjawab pertanyaan 

untuk mengetahui pemahaman mereka tentang skenario tersebut dan sebagai 

uji manipulasi. 

6. Menentukan target setelah mengetahui gambaran tentang pemimpinnya 

Subjek akan menentukan kembali targetnya, ketika mereka mengerjakan 

pekerjaan yang sama seperti langkah 1 dengan sistem gaji yang telah 

dijelaskan dan dalam kondisi pemimpin yang ada pada skenario secara 

individu dilanjutkan secara kelompok. 

7. Menentukan seberapa besar kejujuran selama penetapan target 

Setelah itu, mereka diminta untuk mengisi sebuah pertanyaan, yaitu sejauh 

mana kejujuran dalam tim untuk mengungkapkan kinerja mereka yang 

sesungguhnya selama proses penetapan anggaran yang diukur dengan skala 0-

10, dimana semakin mendekati angka 0 semakin berarti jujur dan semakin 

mendekati angka 10 berarti semakin tidak jujur secara individu dan 

dilanjutkan secara kelompok. 
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8. Mengukur budgetary slack 

Cara mengukur budgetary slack adalah membandingkan kinerja kelompok 

pada langkah 2 dengan penetapan target setelah mengetahui pemimpinnya 

pada langkah 6. 

9. Mengukur reputasi pemimpin 

Cara mengukur reputasi pemimpin menggunakan uji manipulasi di skenario 

pemimpin pada langkah 5 

10. Mengukur truthfulness 

Cara mengukur truthfulness dengan skala numerik pada langkah 7. 

3.2.5 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

1. Validitas Internal Desain Eksperimen 

Menurut Jogiyanto tahun 2013 terdapat beberapa ancaman terhadap 

validitas internal yang disebabkan oleh: 

a. History 

Adalah peristiwa yang terjadi antara periode sebelum tes dengan 

sesudah tes yang dapat mempengaruhi hasil. 

b. Maturasi 

Adalah efek waktu yang dapat memperngaruhi hasil penelitian 

c. Pengujian 

Efek dari sebuah pengujian atau manipulasi dapat mempengaruhi hasil 

pengujian berikutnya karena adanya proses pembelajaran. 
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d. Instrumensasi 

Adalah efek dari pergantian instrument pengukur atau pengamat di 

eksperimen yang dapat memberikan hasil yang beda. 

e. Seleksi 

Terjadi ketika subjek yang dipilih memiki persyaratan yang berbeda 

pada sampel eksperimen dengan yang ada di sampel kontrol 

f. Regresi 

Ancaman validitas internal terjadi ketika subjek yang dipilih 

berdasarkan nilai ekstrem mereka 

g. Mortality eksperimen 

Terjadi ketika komposisi sampel pada subjek eksperimen yang diteliti 

berubah pada saat pengujian 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut 

a. Acak dalam memilih orang (randomisasi) 

b. Grup yang dibuat heterogen (dilakukan ketika poin a tidak dapat 

digunakan) 

c. Dilakukan pada populasi dan waktu yang sama 

d. Menggunakan terget populasi yang spesifik untuk memenuhi target yang 

ingin dicapai.  
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2. Uji Manipulasi 

Uji manipulasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman 

subjek dengan tugas yang diberikan oleh peneliti. Sehingga dengan adanya 

uji manipulasi membuktikan bahwa subjek paham akan tugas yang 

diberikan dan untuk menujukkan keberhasilan treatment yang dilakukan. Uji 

manipulasi pada penelitian ini meliputi 3 bagian, yaitu uji manipulasi pada 

latiahn coding halaman 58 skema pembayaran pada lampiran halaman 66 , 

dan profil reputasi pemimpin pada lampiran halaman 69 dan 71. 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

 3.3.1.1 Budgetary Slack 

Variabel dependen penelitian ini adalah budgetary slack. Budgetary slack 

adalah selisih antara target kinerja yang direncanakan dengan target kinerja 

sesungguhnya.  

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Reputasi Pemimpin 

Variabel independen pada penelitian ini adalah reputasi pemimpin. Reputasi 

pemimpin adalah pandangan orang tentang sejauh mana pemimpin dipandang 

memiliki reputasi yang baik atau buruk berdasarkan latar belakang dan karakteristik 

pemimpin, seperti kejujuran, integritas, keduniawian, perilaku etis, profesionalisme, 

dan mampu menghargai perintah. Reputasi pemimpin yang baik adalah pemimpin 
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yang menghargai kepercayaan, keadilan, kejujuran, dan rasa hormat serta berperilaku 

etis sedangkan reputasi pemimpin yang buruk adalah pemimpin tidak menghargai 

kepercayaan, keadilan, kejujuran, dan rasa hormat serta berperilaku tidak etis. 

Reputasi pemimpin yang baik akan diberi kode 1 dan reputasi pemimpin yang buruk 

diberi kode 0. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skenario tentang profil 

pemimpin lalu mengerjakan uji manipulasi dan memilih salah satu pilihan yang telah 

disediakan. Sampel yang akan digunakan adalah sampel yang lolos uji manipulasi. 

3.3.3 Variabel Mediasi 

3.3.3.1 Truthfulness 

Variabel mediasi pada penelitian ini adalah truthfulness. Truthfulness yaitu 

suatu tindakan antara yang dilakukan dengan yang dinyatakan adalah sama. Dalam 

penelitian ini, subjek akan diberikan sebuah pertanyaan, yaitu sejauh mana kejujuran 

dalam tim dilakukan dalam mengungkapkan kinerja mereka yang sesungguhnya 

selama proses penetapan anggaran yang diukur dengan skala likert, yaitu dari 0 

sampai 10, dimana semakin ke kiri semakin berarti tidak jujur dan semakin ke kanan 

berarti semakin jujur dimana sebelum data diolah akan dilakukan recoding. 

3.4 Desain Analisis Data / Uji Hipotesis  

3.4.1 Hipotesis 1 yaitu Budgetary slack akan lebih rendah ketika reputasi pemimpin 

baik dibanding dengan reputasi pemimpin buruk diuji dengan software SPSS 

yang menggunakan one-way ANOVA. Hipotesis akan diterima jika nilai sig 

pada tabel ANOVA kurang dari 0,05 atau 5%. 
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3.4.2 Hipotesis 2 yaitu terdapat hubungan tidak langsung antara reputasi pemimpin 

dengan budgetary slack melalui truthfulness dalam mengungkapkan kinerja 

bawahan sesungguhnya selama proses penetapan anggaran diuji dengan 

software PLS. Hipotesis akan diterima jika nilai t-statistik lebih dari t-tabel, 

yaitu 1,96. Jika hasil efek langsung lebih besar dari 1,96 disebut sebagai partial 

mediation, sedangkan jika efek langsung kurang dari 1,96 disebut sebagai full 

mediation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


