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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2015 di 

Universitas Katolik Soegijapranata yang sudah lulus mata kuliah akuntansi 

manajemen dan pengauditan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik eksperimen untuk mengetahui jumlah budgetary slack yang dilakukan dengan 

2 kondisi, yaitu pada reputasi pemimpin yang baik dan reputasi pemimpin yang 

buruk. 

Jumlah partisipan yang mengikuti eksperimen ini adalah 33 kelompok dengan 

masing – masing kelompok berisi 3 orang sehingga total partisipannyanya adalah 99 

orang. Dalam eksperimen ini terdapat uji manipulasi yang digunakan untuk 

mengetahui apakah partisipan memahami tugas dan treatment yang diberikan. Tabel 

berikut merupakan rincian partisipan yang lolos dan tidak lolos uji manipulasi dan 

jumlah akhir partisipan yang lolos uji manipulasi yang akan digunakan sebagai 

sampel dari penelitian ini. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Partisipan yang Lolos Uji Manipulasi 

 

Keterangan 

Jumlah Partisipan 

Reputasi 

Pemimpin Baik 

Reputasi 

Pemimpin Buruk 
Total 

Jumlah partisipan yang 

mengikuti eksperimen 

17 kelompok atau 

51 orang 

16 kelompok atau 

48 orang 

33 kelompok 

atau 99 orang 

Jumlah partisipan yang 

tidak lolos uji manipulasi 

latihan coding 

- - - 

Jumlah partisipan yang 

tidak lolos uji manipulasi 

skema pembayaran 

2 kelompok atau 

6 orang 
- 

2 kelompok 

atau 6 orang 

Jumlah partisipan yang 

tidak lolos uji manipulasi 

reputasi pemimpin 

- 
1 kelompok atau 3 

orang 

1 kelompok 

atau 3 orang 

Jumlah partisipan lolos uji 

manipulasi  

15 kelompok atau 

45 orang 

15 kelompok atau 

45 orang 

30 kelompok 

atau 90 orang 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa partisipan yang mengikuti 

eksperimen ini adalah 33 kelompok atau 99 orang yang terdiri dari 17 kelompok atau 

51 orang pada kondisi reputasi baik dan 16 kelompok atau 48 orang  pada kondisi 

buruk. Terdapat 2 kelompok atau 6 orang yang tidak lolos uji manipulasi skema 

pembayaran pada kondisi reputasi pemimpin baik dan 1 kelompok yang berjumlah 3 

orang tidak lolos uji manipuasi reputasi pemimpin yaitu pada kondisi reputasi 

pemimpin buruk. Sehingga terdapat 30 kelompok yang berjumlah 90 orang yang 

lolos uji manipulasi dengan jumlah 15 kelompok pada kondisi reputasi baik dan 15 

kelompok pada kondisi reputasi buruk dengan masing-masing kondisi berjumlah 45 

orang. 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Identitas Partisipan 

 

Keterangan 

Sel 1 

(Reputasi 

Pemimpin 

Baik) 

Sel 2 

(Reputasi 

Pemimpin 

Buruk) 

Jumlah 

Jenis 

Kelamin 

Pria 12 orang 20 orang 32 orang 

Wanita 33 orang 25 orang 58 orang 

Jumlah 45 orang 45 orang 90 orang 

Usia 

19 tahun - 1 orang 1 orang 

20 tahun 28 orang 30 orang 58 orang 

21 tahun 15 orang 12 orang 27 orang 

22 tahun 1 orang 2 orang 3 orang 

23 tahun 1 orang - 1 orang 

Jumlah 45 orang 45 orang 90 orang 

Asal SMA 
Negeri 16 orang 12 orang 28 orang 

Swasta 29 orang 33 orang 62 orang 

Jumlah 45 orang 45 orang 90 orang 

Latar 

Belakang 

IPA 19 orang 18 orang 37 orang 

IPS 25 orang 25 orang 50 orang 

SMK – 

Akuntansi 

1 orang 2 orang 3 orang 

Jumlah 45 orang 45 orang 90 orang 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipan yang mengikuti 

eksperimen ini berjumlah 90 orang yang terbagi dalam 30 kelompok dengan masing – 

masing sel terdapat 45 orang atau 15 kelompok. Pada masing – masing sel didominasi 

oleh partisipan yang berjenis kelamin wanita. Sedangkan usia pada setiap sel 

didominasi oleh usia 21 tahun. Asal SMA dan latar belakang partisipan dalam 

eksperimen ini didominasi oleh partisipan yang berasal dari SMA Swasta dan 

memiliki latar belakang dari jurusan IPS. 
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Tabel 4.3 

Truthfulness Partisipan 

 

Keterangan 

Sel 1 (Reputasi Pemimpin 

Baik) 

Sel 2 (Reputasi Pemimpin 

Buruk) 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Jenis 

Kelamin 

Pria 12 orang 6,4167 
0,009 

20 orang 5,3 
0,424 

Wanita 33 orang 8,0303 25 orang 5,72 

Usia 

19 tahun - - 

0,199 

1 orang 7 

0,019 

20 tahun 28 orang 7,1429 30 orang 5,9667 

21 tahun 15 orang 8,2667 12 orang 4,7500 

22 tahun 1 orang 9 2 orang 3 

23 tahun 1 orang 9 - - 

Asal 

SMA 

Negeri 16 orang 7,25 
0,358 

12 orang 6,0833 
0,201 

Swasta 29 orang 7,7931 33 orang 5,3333 

Latar 

Belakang 

IPA 19 orang 7,9474 

0,389 

18 orang 5,2222 

0,208 
IPS 25 orang 7,28 25 orang 5,88 

SMK - 

Akuntansi 
1 orang 9 2 orang 4 

Sumber : Lampiran 3 

Berdasarkan tabel di atas, di kondisi reputasi pemimpin baik, partisipan 

wanita memiliki persepsi tentang seberapa jujur partisipan sebagai bawahan 

mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya lebih tinggi dari pada pria. Signifikan 

dibawah 0,05 menunjukkan bahwa persepsi partisipan tentang seberapa jujur 

partisipan sebagai bawahan mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya antara 

wanita dan pria berbeda signifikan. Pada kategori usia, persepsi partisipan mengenai 

seberapa jujur partisipan sebagai bawahan mengungkapkan kinerja yang 

sesungguhnya paling tinggi adalah usia 19 tahun. Signifikansi dibawah 0,05 

menunjukkan bahwa persepsi partisipan tentang seberapa jujur mereka 

mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya antara usia 19 tahun hingga 23 tahun 

berbeda signifikan. Partisipan dengan asal SMA Negri memiliki persepsi tentang 
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seberapa jujur mereka sebagai bawahan mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya 

lebih tinggi dari pada partisipan dengan asal SMA Swasta. Signifikan diatas 0,05 

menunjukkan bahwa persepsi partisipan tentang seberapa jujur partisipan sebagai 

bawahan mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya antara partisipan dengan asal 

SMA Swasta dan Negri tidak berbeda. Pada kategori latar belakang partisipan, 

persepsi partisipan mengenai seberapa jujur partisipan sebagai bawahan 

mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya paling tinggi adalah partisipan dengan 

latar belakang SMK Akuntansi. Signifikansi diatas 0,05 menunjukkan bahwa persepsi 

partisipan tentang seberapa jujur mereka mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya 

antara partisipan dengan latar belakang IPA, IPS, dan SMK Akuntansi tidak berbeda. 

Kedua, pada kondisi reputasi pemimpin buruk, partisipan wanita memiliki 

persepsi tentang seberapa jujur partisipan sebagai bawahan mengungkapkan kinerja 

yang sesungguhnya lebih tinggi dari pada pria. Signifikan diatas 0,05 menunjukkan 

bahwa persepsi partisipan tentang seberapa jujur partisipan sebagai bawahan 

mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya antara wanita dan pria tidak berbeda. 

Pada kategori usia, persepsi partisipan mengenai seberapa jujur partisipan sebagai 

bawahan mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya paling tinggi adalah usia 22 

dan 23 tahun. Signifikansi diatas 0,05 menunjukkan bahwa persepsi partisipan 

tentang seberapa jujur mereka mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya antara 

usia 19 tahun hingga 23 tahun tidak berbeda. Partisipan dengan asal SMA Swasta 

memiliki persepsi tentang seberapa jujur mereka sebagai bawahan mengungkapkan 
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kinerja yang sesungguhnya lebih tinggi dari pada partisipan dengan asal SMA Negri. 

Signifikan diatas 0,05 menunjukkan bahwa persepsi partisipan tentang seberapa jujur 

partisipan sebagai bawahan mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya antara 

partisipan dengan asal SMA Swasta dan Negri tidak berbeda. Pada kategori latar 

belakang partisipan, persepsi partisipan mengenai seberapa jujur partisipan sebagai 

bawahan mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya paling tinggi adalah partisipan 

dengan latar belakang IPS. Signifikansi diatas 0,05 menunjukkan bahwa persepsi 

partisipan tentang seberapa jujur mereka mengungkapkan kinerja yang sesungguhnya 

antara partisipan dengan latar belakang IPA, IPS, dan SMK Akuntansi tidak berbeda. 

Tabel 4.4 

Budgetary Slack Partisipan 

Keterangan 
Sel 1 (Reputasi Pemimpin Baik) 

Sel 2 (Reputasi Pemimpin 

Buruk) 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Jenis 

Kelamin 

Pria 12 orang 200,2121 
0,812 

20 orang -70,56 
0,649 

Wanita 33 orang 175 25 orang -36,6 

Usia 

19 tahun - - 

0,476 

1 orang 175 

0,205 

20 tahun 28 

orang 
135,9643 

30 

orang 
-33,8 

21 tahun 15 

orang 
286,6667 

12 

orang 
-75,5833 

22 tahun 1 orang 300 2 orang -375 

23 tahun 1 orang 300 - - 

Asal SMA 
Negri 16 orang 187,5 

0,924 
12 orang -110,5833 

0,369 
Swasta 29 orang 196,7931 33 orang -35,4242 

Latar 

Belakang 

IPA 19 orang 138,1579 

0,351 

18 orang -111,6111 

0,412 
IPS 25 orang 221,28 25 orang -11,48 

SMK - 

Akuntansi 
1 orang 550 2 orang -100 

Sumber : Lampiran 3 

  Berdasarkan tabel slack partisipan, setiap kategori menunjukkan bahwa rata- 

rata budgetary slack pada kondisi reputasi pemimpin baik lebih rendah dibandingkan 

dengan reputasi pemimpin buruk. Sedangkan menurut setiap sel, yaitu yang pertama 
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pada kondisi reputasi baik, nilai rata-rata slack secara keseluruhan dilihat dari 

kategori jenis kelamin, usia, asal SMA, dan latar belakang adalah positif, artinya rata-

rata seluruh partisipan pada kondisi reputasi baik, tidak melakukan budgetary slack. 

Pada kategori jenis kelamin, pria lebih memiliki rata-rata slack yang paling rendah. 

Signifikan diatas 0,05 menunjukkan bahwa perilaku budgetary slack dengan 

merendahkan kinerja yang dianggarkan antara wanita dan pria tidak berbeda. 

Sedangkan pada kategori usia, partisipan berusia 22 dan 23 tahun memiliki slack 

paling rendah. Signifikan diatas 0,05 menunjukkan bahwa perilaku budgetary slack 

dengan merendahkan kinerja yang dianggarkan antara usia 19 tahun hingga 23 tahun 

tidak berbeda. Berdasarkan asal SMA, partisipan dengan asal SMA swasta memiliki 

rata-rata slack yang paling rendah. Signifikan diatas 0,05 menunjukkan bahwa 

perilaku budgetary slack dengan merendahkan kinerja yang dianggarkan antara 

partisipan yang memili asal SMA negri dan swasta tidak berbeda. Dan pada kategori 

latar belakang, partisipan dengan latar belakang SMK-Akuntansi memiliki rata-rata 

slack paling rendah. Signifikan diatas 0,05 menunjukkan bahwa perilaku budgetary 

slack dengan merendahkan kinerja yang dianggarkan antara partisipan dengan latar 

belakang IPA, IPS, dan SMK Akuntansi tidak berbeda. 

  Kedua, pada kondisi reputasi pemimpin buruk, secara keseluruhan melakukan 

slack, hanya ada satu partisipan dalam kategori usia 19 tahun yang tidak melakukan 

slack. Pada kategori jenis kelamin, rata-rata slack pria paling tinggi. Signifikan diatas 

0,05 menunjukkan bahwa perilaku budgetary slack dengan merendahkan kinerja yang 
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dianggarkan antara wanita dan pria tidak berbeda. Sedangkan pada kategori usia, 

slack usia 22 tahun paling tinggi diantara usia yang lain. Signifikan diatas 0,05 

menunjukkan bahwa perilaku budgetary slack dengan merendahkan kinerja yang 

dianggarkan antara usia 19 tahun hingga 23 tahun tidak berbeda. Menurut kategori 

asal SMA, slack partisipan dengan asal SMA negeri lebih tinggi dibandingkan 

dengan partisipan dengan asal SMA swasta. Signifikan diatas 0,05 menunjukkan 

bahwa perilaku budgetary slack dengan merendahkan kinerja yang dianggarkan 

antara partisipan yang memili asal SMA negri dan swasta tidak berbeda. Dan 

menurut kategori latar belakang, slack partisipan dengan latar belakang IPA paling 

tinggi dibandingkan dengan partisipan dengan latar belakang IPS dan  SMK 

Akuntansi. Signifikan diatas 0,05 menunjukkan bahwa perilaku budgetary slack 

dengan merendahkan kinerja yang dianggarkan antara partisipan dengan latar 

belakang IPA, IPS, dan SMK Akuntansi tidak berbeda. 

4.3 Hasil Uji Validitas Internal Desain Eksperimen 

Validitas internal desain eksperimen digunakan untuk mengukur seberapa 

valid kausalitas yang terjadi. Penelitian ini telah memenuhi uji validitas dari ancaman 

sebagai berikut : 

1. Histori 

Adalah peristiwa tertentu yang dialami oleh subjek selama eksperimen 

berlangsung. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak direncanakan 

oleh peneliti atau bukan merupakan manipulasi subjek, yang dapat 
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berpengaruh pada reaksi subjek. Peluang kemunculan histori akan 

semakin besar ketika waktu yang digunakan meneliti subjek berbeda.  

Ekperimen ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu yang 

berbeda, yaitu pada hari Senin, 9 April 2018 pukul 07.30 dan Kamis, 12 

April 2018 pukul 13.30 ditempat yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan 

uji beda untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh merupakan data 

homogen yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara partisipan 

disetiap waktu dan tempat yang berbeda. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Beda Slack Berdasarkan Waktu  

 

Kondisi Reputasi 

Pemimpin 

Mean Senin, 

9 April 2018 

pukul 07.30 

Mean Kamis, 

12 April 

2018 pukul 

13.30   

Sig Kesimpulan 

Baik 321,875 60,7143 0,113 
Tidak ada 

perbedaan 

Buruk 6,1429 -109,375 0,393 
Tidak ada 

perbedaan 

      Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan tabel diatas, ditunjukkan bahwa, pada kondisi reputasi 

pemimpin baik, rata-rata waktu hari Senin sebesar 321,875 dan rata-rata 

waktu hari Kamis sebesar 60,7143. Nilai signifikasi di waktu hari Senin 

dan hari Kamis sebesar 0,113, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara rata-rata jumlah slack pada hari Senin dan hari 

Kamis. Sedangkan, pada kondisi reputasi pemimpin yang buruk, rata-rata 

waktu hari Senin sebesar 6,1429 dan rata-rata waktu hari Kamis adalah -
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109,375. Nilai signifikansi di waktu hari Senin dan hari Kamis sebesar 

0,393, artinya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata jumlah slack pada 

waktu hari Senin, 9 April 2018 pukul 07.30 dan hari Kamis, 12 April 2018 

pukul 13.30. 

  Tabel 4.6 

Hasil Uji Beda Truthfulness Berdasarkan Waktu  

 

Kondisi Reputasi 

Pemimpin 

Mean Senin, 

9 April 2018 

pukul 07.30 

Mean Kamis, 

12 April 

2018 pukul 

13.30   

Sig Kesimpulan 

Baik 7,7500 7,4286 0,759 
Tidak ada 

perbedaan 

Buruk 6 5,125 0,358 
Tidak ada 

perbedaan 

      Sumber : Lampiran 4 

Tabel di atas menunjukkan, pada kondisi reputasi pemimpin baik, 

rata-rata truthfulness hari Senin sebesar 7,75 dan rata-rata hari Kamis 

sebesar 7,4286. Nilai signifikasi di hari Senin dan Kamis sebesar 0,759, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-

rata truthfulness pada hari Senin dan Kamis. Sedangkan, pada kondisi 

reputasi pemimpin yang buruk, rata-rata hari senin sebesar 6 dan rata-rata 

hari kami adalah 5,125. Nilai signifikansi hari Senin dan Kamis sebesar 

0,358, artinya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata truthfulness pada 

hari Senin, 9 April 2018 pukul 07.30 dan hari Kamis, 12 April 2018 pukul 

13.30. 
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Sehingga penelitian ini bebas dari ancaman histori karena pada uji 

beda, tidak terdapat perbedaan hasil slack dan truthfulness pada hari 

Senin, 9 April 2018 pukul 07.30 dan hari Kamis, 12 April 2018 pukul 

13.30.  

2. Maturasi 

Adalah efek waktu yang dapat memperngaruhi hasil penelitian. Penelitian 

ini bebas dari ancaman maturasi karena eksperimen memiliki durasi waktu 

pengerjaan yang sama pada seluruh partisipan.  

3. Pengujian 

Efek dari sebuah pengujian atau manipulasi dapat mempengaruhi hasil 

pengujian berikutnya karena adanya proses pembelajaran. Penelitian ini 

bebas dari ancaman pengujian karena partisipan belum pernah mengikuti 

eksperimen seperti ini. 

4. Instrumensasi 

Adalah efek dari pergantian instrument pengukur atau pengamat di 

eksperimen yang dapat memberikan hasil yang beda. Penelitian ini bebas 

dari ancaman instrumensasi karena pengamat dan instrumen yang 

digunakan setiap partisipannya tidak diganti. 

5. Seleksi 

Terjadi ketika subjek yang dipilih memiki persyaratan yang berbeda pada 

sampel eksperimen dengan yang ada di sampel kontrol. Penelitian ini 
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bebas dari ancaman seleksi karena pemilihan partisipan adalah secara 

random. 

6. Regresi 

Ancaman validitas internal terjadi ketika subjek yang dipilih berdasarkan 

nilai ekstrem mereka. Penelitian ini bebas dari ancaman regresi karena 

pemilihan partisipan dilakukan secara random 

7. Mortalitas 

Mortalitas merupakan kegagalan subjek dalam melanjutkan 

keikutsertaannya dalam proses eksperimen. Bisa saja mereka terlalu lelah 

atau bosan sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan partisipasi 

mereka. Penelitian ini bebas dari ancaman mortalitas karena semua subjek 

berpartisipasi dalam mengikuti seluruh rangkaian eksperimen. 

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

 Dalam penelitian ini, terdapat 2 hipotesis, yaitu : 

4.4.1 Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah 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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Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis 1  

Kondisi Mean Sig  Kesimpulan 

Reputasi Pemimpin Baik 200 
0,021 0,05 Hipotesis diterima 

Reputasi Pemimpin Buruk -55,4667 

Sumber : Lampiran 5 

Tabel di atas adalah ringkasan dari hasil pengujian untuk hipotesis 1. Tabel 

tersebut menujukkan bahwa hasil mean dari efek reputasi pemimpin terhadap 

budgetary slack pada kondisi reputasi pemimpin baik sebesar 200 sedangkan pada 

kondisi reputasi pemimpin buruk adalah -55,4667. Hal tersebut menujukkan bahwa 

pada kondisi reputasi pemimpin yang baik, bawahan akan cenderung tidak 

melakukan slack yang ditunjukkan dengan nilai mean positif, sedangkan pada kondisi 

reputasi pemimpin buruk, bawahan akan cenderung melakukan slack yang 

ditunjukkan dengan nilai mean negatif. Dan hasil sig dari hubungan antara efek 

reputasi pemimpin terhadap budgetary slack adalah 0,021, dimana nilai tersebut 

kurang dari  sebesar 0,05, artinya hipotesis 1, yaitu budgetary slack akan lebih 

rendah ketika reputasi pemimpin baik dibanding dengan reputasi pemimpin buruk 

diterima. 

4.4.2 Hipotesis Kedua 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan tidak langsung 

antara reputasi pemimpin dengan budgetary slack melalui truthfulness diuji dengan 

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

1,96. Berikut adalah gambar yang merupakan hasil dari hubungan antar variabel yang 
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ada pada hipotesis 2 beserta t-statistiknya dan ringkasan tabel path coefficients dari 

pengujian hipotesis ke 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Tabel Path Coefficient Hipotesis 2  

 

 
T-Statistics  T-Table P-Values  

Kesimpulan 

RP  BS 1,075 

1,96 

 

0,283 

0,05 

Hipotesis 

Diterima 
RP  TF 3,366 0,001 

TF  BS 2,057 0,040 

Sumber : Lampiran 6  

 Berdasarkan tabel di atas, nilai t-statistik dari reputasi pemimpin terhadap 

truthfulness adalah 3,336 lebih besar dari pada t-table (1,96) atau nilai p-values, yaitu 

0,001 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai t-statistik dari truthfulness terhadap 

budgetary slack adalah 2,057 lebih besar dari pada t-table (1,96) atau nilai p-values, 

yaitu 0,040 lebih kecil dari pada 0,05, artinya reputasi pemimpin berpengaruh 

terhadap truthfulness dan truthfulness berpengaruh terhadap budgetary slack. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2, yaitu terdapat hubungan tidak 

langsung antara reputasi pemimpin dan budgetary slack melalui truthfulness 

diterima. Berikut merupakan tabel total effect untuk melihat sifat mediasi pada 

penelitian ini.  

 Tabel 4.9 

Tabel Total Effect Hipotesis 2  

 
T-Statistics  T-Table P-Values  

Kesimpulan 

RP  BS 1,075 

1,96 

 

0,283 

0,05 

Mediasi 

Parsial 
RP  TF 3,366 0,001 

TF  BS 2,057 0,040 

Sumber : Lampiran 6  

 Berdasarkan tabel diatas terdapat tiga komponen hasil. Pertama, efek 

langsung dari reputasi pemimpin terhadap budgetary slack yang menujukkan nilai t 

statistic lebih besar t tabel, yaitu 2,897 dan nilai p-value lebih kecil dari pada nilai  

(0,05), yaitu 0,004, artinya reputasi pemimpin berpengaruh signifikan terhadap 

budgetary slack. Kedua, efek reputasi pemimpin terhadap truthfulness pada tabel di 

atas menujukkan nilai t statistic lebih besar dari t tabel sebesar 3,171 dan nilai p-value 

lebih kecil dari pada  (0,05) sebesar 0,002, artinya reputasi pemimpin berpengaruh 

signifikan truthfulness. Ketiga, efek truthfulness terhadap budgetary slack 

menunjukkan nilai t statistic lebih besar dari t tabel, yaitu 2,034  dan nilai p-value 

lebih kecil dari  (0,05) yaitu 0,039 , artinya truthfulness berpengaruh signifikan 

budgetary slack. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efek mediasi pada hipotesis 2 
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bersifat partial mediation karena efek langsung dari reputasi pemimpin terhadap 

budgetary slack menunjukkan hasil yang signifikan. 

 Berdasarkan tabel path coefficient yang diuji menggunakan PLS, efek 

langsung dari reputasi pemimpin terhadap budgetary slack memikili t-statistik 

sebesar 1,075 yang lebih kecil dari pada 1,96 atau nilai p-value sebesar 0,283 lebih 

besar dari pada alfa (0,05). Sehingga berdasarkan tabel path coefficient dengan 

menggunakan alat uji PLS menyatakan bahwa reputasi pemimpin tidak berpengaurh 

terhadap budgetary slack.  

 Sedangkan pada hipotesis 1, yaitu budgetary slack akan lebih rendah ketika 

reputasi pemimpin baik dibanding dengan reputasi pemimpin buruk yang diuji 

dengan SPSS dan diukur menggunakan one-way ANOVA menunjukkan nilai sig 

yaitu 0,021 yang lebih kecil dari 0,05, artinya reputasi pemimpin berpengaruh 

terhadap budgetary slack. Hasil ini bertentangan dengan pengujian menggunakan 

PLS, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan alat uji juga mempengaruhi hasil 

uji. 

4.5 Pembahasan Uji Hipotesis  

 Dalam penelitian ini, akan dibahas sebanyak dua hipotesis, yaitu : 

4.5.1 Hipotesis Pertama 

Hasil dari hipotesis pertama, yaitu adalah budgetary slack akan lebih rendah 

ketika reputasi pemimpin baik dibanding dengan reputasi pemimpin buruk diterima, 

artinya semakin baik reputasi pemimpin dalam suatu organisasi, maka akan semakin 
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rendah juga praktik budgetary slack. Reputasi pemimpin yang baik digambarkan 

dengan pemimpin yang menghargai kepercayaan, keadilan, kejujuran, dan rasa 

hormat serta berperilaku etis.  

Seorang atasan atau pemimpin diharapkan dapat memimpin dan mengarahkan 

bawahannya untuk menunjukkan baik atau buruknya kualitas kepemimpinannya. 

Kualitas tersebut dapat dilihat dari reputasi pemimpin. Jika atasannya memiliki 

integritas dan kejujuran yang tinggi, maka bawahan akan cenderung memiliki 

integritas dan kejujuran juga karena atasan memberikan contoh sehingga bawahan 

akan meniru perilaku atasannya. Hal tersebut sesuai dengan social learning theory 

yang memperkenalkan pembelajaran (pemodelan), simbolisme, dan pengendalian diri 

seperti meniru orang tua, teman, pahlawan, guru, pelatih, mentor, dan lainnya karena 

mengenal mereka. Sehingga, perilaku seseorang tergantung oleh lingkungan 

sekitarnya (Gibson et al. 2014).  

Berdasarkan tabel 4.4 budgetary slack partisipan pada kondisi reputasi 

pemimpin baik, nilai rata-rata slack secara keseluruhan dilihat dari kategori jenis 

kelamin, usia, asal SMA, dan latar belakang adalah positif, artinya rata-rata seluruh 

partisipan pada kondisi reputasi baik tidak melakukan budgetary slack. Pada kategori 

jenis kelamin, rata-rata slack pria lebih rendah dari pada wanita, pada kategori usia, 

slack partisipan dengan usia 22 tahun dan 23 tahun adalah paling rendah 

dibandingkan dengan usia 20 dan 21 tahun. Pada kategori asal SMA, rata-rata nilai 

slack partisipan dengan asal SMA swasta lebih rendah dibandingkan dengan 
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partisipan dengan asal SMA negeri. Dan pada kategori latar belakang partisipan, rata-

rata nilai slack partisipan yang berlatar belakang SMK-Akuntansi paling rendah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kondisi reputasi pemimpin yang baik, 

partisipan cenderung tidak melakukan budgetary slack. 

Pada kondisi reputasi pemimpin buruk, secara keseluruhan rata-rata slack 

partisipannya adalah negatif, artinya dalam kondisi reputasi pemimpin buruk, secara 

keseluruhan partisipan melakukan budgetary slack . Rata-rata slack yang dilakukan 

pria lebih tinggi dari pada wanita. Pada kategori usia, rata-rata nilai slack partisipan 

dengan usia 22 tahun paling tinggi dibandingkan dengan usia 19 tahun sampai 22 

tahun. Pada kategori asal SMA, rata-rata nilai slack pada partisipan dengan asal SMA 

negeri memiliki slack lebih tinggi dari pada swasta. Dan pada kategori latar belakang, 

rata-rata slack partisipan dengan latar belakang IPA paling tinggi dibandingkan 

dengan IPS dan SMK-Akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kondisi 

reputasi pemimpin yang buruk, partisipan cenderung melakukan budgetary slack. 

Dari uraian diatas dapat diambil dua kesimpulan, yaitu pada kondisi reputasi 

pemimpin yang baik, partisipan cenderung tidak melakukan budgetary slack dan pada 

kondisi reputasi pemimpin yang buruk, partisipan cenderung melakukan budgetary 

slack, artinya budgetary slack akan lebih rendah ketika reputasi pemimpin baik 

dibandingkan dengan reputasi pemimpin yang buruk. 

Hasil penelitian Chong tahun 2015 adalah budgetary slack akan lebih rendah 

ketika reputasi pemimpin baik dibanding dengan reputasi pemimpin buruk pada level 
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individu. Sedangkan hasil penelitian ini merupakan analisis dalam level tim dimana 

dalam tim tersebut dapat berdiskusi untuk memutuskan melakukan slack atau tidak. 

Sehingga dapat disimpulkan, dengan level analisis yang berbeda, hasil penelitian ini 

sama dengan penelitian sebelumnya, artinya budgetary slack akan lebih rendah ketika 

reputasi pemimpin baik pada kondisi individu maupun tim. 

4.5.2 Hipotesis Kedua 

Hasil dari hipotesis kedua, yaitu terdapat hubungan tidak langsung antara 

reputasi pemimpin dengan budgetary slack melalui truthfulness, artinya semakin baik 

reputasi pemimpin maka bawahan akan semakin jujur dalam mengungkapkan target 

pada saat menyusun anggaran, sehingga praktik budgetary slack akan semakin 

rendah.  

Pemimpin yang memiliki reputasi yang baik, yaitu menghargai kepercayaan, 

keadilan, kejujuran, dan rasa hormat serta berperilaku etis akan memicu kepercayaan 

bawahan terhadap atasannya, misalnya ketika atasan akan bersedia melupakan 

kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, bawahan akan mempercayai atasannya 

sehingga memicu perilaku bawahan yang positif salah satunya adalah kejujuran. Hal 

ini sesuai dengan impression management theory dimana bawahan akan berusaha 

memberikan kesan yang positif kepada atasan ketika atasan tetap menghargai 

bawahannya walaupun melakukan kesalahan. Sehingga bawahan termotivasi untuk 

jujur dan tidak takut untuk mengungkapkan kinerjanya sendiri walaupun bawahan 

melakukan kesalahan.  
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Jika reputasi pemimpinnya baik maka bawahan akan menunjukkan kemauan 

untuk jujur yang menyebabkan slack menjadi lebih rendah karena Budgetary slack 

adalah suatu perilaku bawahan yang mencerminkan ketidakjujuran kepada atasan 

dengan melakukan manipulasi kinerjanya. Oleh karena itu, ketika bawahan jujur, 

maka mereka tidak akan melakukan budgetary slack.  

Berdasarkan tabel 4.3 truthfulness partisipan, pada kondisi reputasi pemimpin 

baik memiliki rata-rata nilai truthfulness secara keseluruhan lebih besar dari 5, artinya 

partisipan dengan pada kondisi reputasi pemimpin baik adalah jujur. Sehingga pada 

tabel 4.4 budgetary slack, rata-rata slack secara keseluruhan adalah positif, artinya 

partisipan tidak melakukan budgetary slack pada kondisi reputasi pemimpin baik. 

Hasil ini juga dapat dilihat pada setiap kategorinya, pada kategori usia, nilai rata-rata 

truthfulness tertinggi dan nilai rata-rata slack terendah adalah partisipan dengan usia 

22 tahun dan 23 tahun. Pada kategori asal SMA, partisipan dengan asal SMA swasta 

memiliki rata-rata nilai truthfulness yang tinggi dan rata-rata nilai slack terendah. 

Sedangkan menurut, kategori latar belakang, partisipan dengan latar belakang SMK-

Akuntansi memiliki rata-rata truthfulness paling tinggi dan rata-rata slack paling 

rendah. 

Pada kondisi reputasi pemimpin yang buruk, secara keseluruhan pada tabel 

tabel 4.3 yaitu truthfulness partisipan, memiliki rata-rata nilai truthfulness antara 5 

hingga 7, artinya partisipan dengan pada kondisi reputasi pemimpin buruk adalah 

jujur tetapi tingkat kejujuran pada reputasi pemimpin buruk lebih rendah 
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dibandingkan dengan reputasi pemimpin baik. Dan pada tabel 4.4 budgetary slack, 

rata-rata slack secara keseluruhan adalah negatif, artinya partisipan melakukan 

budgetary slack pada kondisi reputasi pemimpin buruk. Jika dilihat pada setiap 

kategorinya, hasilnya adalah pada kategori jenis kelamin, pria memiliki rata-rata 

truthfulness yang rendah dan rata-rata budgetary slack yang tinggi dibandingkan 

dengan wanita. Pada kategori usia, partisipan dengan usia 22 tahun memiliki nilai 

rata-rata rata-rata truthfulness yang rendah dan rata-rata budgetary slack yang tinggi 

dibandingkan dengan usia yang lain.  Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa truthfulness akan tinggi dan budgetary slack akan rendah ketika reputasi 

pemimpin baik dan truthfulness akan tinggi namun tidak setinggi pada reputasi 

pemimpin buruk dan budgetary slack akan tinggi ketika reputasi pemimpin buruk.  

Hasil penelitian Chong tahun 2015 adalah terdapat hubungan tidak langsung 

antara reputasi pemimpin dengan budgetary slack melalui truthfulness dalam 

mengungkapkan kinerja bawahan sesungguhnya selama proses penetapan anggaran 

pada level individu dimana truthfulness memiliki sifat full mediation. Sedangkan 

hasil penelitian ini merupakan analisis dalam level tim dimana dalam tim tersebut 

dapat berdiskusi untuk memutuskan melakukan slack dimana truthfulness memiliki 

sifat parsial mediation. Sehingga dapat disimpulkan, dengan level analisis yang 

berbeda, hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, artinya Terdapat 

hubungan tidak langsung antara reputasi pemimpin dengan budgetary slack melalui 
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truthfulness dalam mengungkapkan kinerja bawahan sesungguhnya selama proses 

penetapan anggaran pada kondisi individu maupun tim. 

 

 

 

 

 


