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BAB IV 

HASIL DAN ANALISA DATA 

4.1. Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan yang digunakan dalam eksperimen ini adalah mahasiswa 

pada kelas Akuntansi Sosial dan Lingkungan, Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika Soegijapranata, yang apabila sesuai 

kurikulum telah mengambil mata kuliah Akuntansi Pengantar 1 dan 

Akuntansi Pengantar 2. Keseluruhan jumlah partisipan adalah 146 

mahasiswa, namun data yang dapat dipakai jumlahnya 130 mahasiswa saja 

karena 14 mahasiswa tidak lolos manipulasi dan 2 mahasiswa telah 

mengikuti eksperimen sebelumnya. Partisipan terdiri dari 38% laki-laki dan 

sisanya yaitu 62% perempuan yang terbagi pula menjadi 9 kondisi. 

Partisipan diambil dari 3 kelas Akuntansi Sosial dan Lingkungan yaitu kelas 

3.1, kelas 3.2, dan kelas 3.3. 

Diagram 1. Komposisi Gender Partisipan 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

38% 

62% 

Laki-Laki Perempuan



44 

 

Tabel 1. Jumlah Partisipan tiap kelas 

Kelas Jumlah Partisipan 

Kelas Aksosling 3.1 56 mahasiswa 

Kelas Aksosling 3.2 39 mahasiswa 

Kelas Aksosling 3.3 51 mahasiswa 

TOTAL 146 mahasiswa 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Tabel 2. Jumlah Partisipan yang tidak lolos manipulasi pada tiap kondisi 

Tipe Individu 
Jenis 

Feedback 
Jumlah Partisipan 

Low Performers None 2 mahasiswa 

 Coarse 1 mahasiswa 

 Fine 1 mahasiswa 

Medium Performers None 1 mahasiswa 

 Coarse 2 mahasiswa 

 Fine 1 mahasiswa 

High Performers None 1 mahasiswa 

 Coarse 3 mahasiswa 

 Fine 2 mahasiswa 

TOTAL 14 mahasiswa 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Nahartyo (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa setiap sel 

diperlukan minimal 10 partisipan, dalam penelitian ini tiap sel telah 
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memenuhi ketentuan minimum, yaitu tersebar pada 9 kondisi seperti tabel 

dan diagram berikut: 

Tabel 3. Jumlah Partisipan yang lolos manipulasi pada tiap kondisi 

Tipe Individu 
Jenis 

Feedback 
Jumlah Partisipan 

Low Performers None 13 mahasiswa 

 Coarse 13 mahasiswa 

 Fine 11 mahasiswa 

TOTAL 37 mahasiswa 

Medium Performers None 11 mahasiswa 

 Coarse 11 mahasiswa 

 Fine 11 mahasiswa 

TOTAL 33 mahasiswa 

High Performers None 21 mahasiswa 

 Coarse 20 mahasiswa 

 Fine 19 mahasiswa 

TOTAL 60 mahasiswa 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Diagram 2. Jumlah Partisipan yang lolos manipulasi pada tiap kondisi 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Tabel 4. Partisipan berdasarkan Data Identitas Diri 
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Keterangan Tipe Individu Jumlah %

Kelas 3.1 Low Performers 11 29,7%

Medium Performers 10 30,3%

High Performers 24 40,0%

Kelas 3.2 Low Performers 11 29,7%

Medium Performers 9 27,3%

High Performers 19 31,7%

Kelas 3.3 Low Performers 15 40,5%

Medium Performers 14 42,4%

High Performers 17 28,3%

Laki-laki Low Performers 18 48,6%

Medium Performers 11 33,3%

High Performers 21 35,0%

Perempuan Low Performers 19 51,4%

Medium Performers 22 66,7%

High Performers 39 65,0%

A Low Performers 5 19,2%

Medium Performers 7 50,0%

High Performers 29 64,4%

AB Low Performers 8 30,8%

Medium Performers 2 14,3%

High Performers 6 13,3%

B Low Performers 7 26,9%

Medium Performers 2 14,3%

High Performers 6 13,3%

BC Low Performers 3 11,5%

Medium Performers 2 14,3%

High Performers 3 6,7%

C Low Performers 2 7,7%

Medium Performers 1 7,1%

High Performers 1 2,2%

D Low Performers 1 3,8%

Medium Performers 0 0,0%

High Performers 0 0,0%

A Low Performers 5 19,2%

Medium Performers 4 26,7%

High Performers 17 37,8%

AB Low Performers 7 26,9%

Medium Performers 2 13,3%

High Performers 19 42,2%

B Low Performers 9 34,6%

Medium Performers 5 33,3%

High Performers 4 8,9%

BC Low Performers 2 7,7%

Medium Performers 2 13,3%

High Performers 4 8,9%

C Low Performers 3 11,5%

Medium Performers 2 13,3%

High Performers 1 2,2%

Kelas

Gender

Nilai 

Akuntansi 

Pengantar 1

Nilai 

Akuntansi 

Pengantar 2
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Sumber: Data primer diolah, 2018 

  

Keterangan Tipe Individu Jumlah %

IPA Low Performers 14 43,8%

Medium Performers 9 40,9%

High Performers 21 38,2%

IPS Low Performers 18 56,3%

Medium Performers 13 59,1%

High Performers 34 61,8%

Ya Low Performers 7 18,9%

Medium Performers 5 21,7%

High Performers 17 28,3%

Tidak Low Performers 30 81,1%

Medium Performers 18 78,3%

High Performers 43 71,7%

Ya Low Performers 26 70,3%

Medium Performers 18 62,1%

High Performers 55 91,7%

Tidak Low Performers 11 29,7%

Medium Performers 11 37,9%

High Performers 5 8,3%

Rata-rata Low Performers 2,97 -

Medium Performers 3,15 -

High Performers 3,28 -

Minimum Low Performers 2,15 -

Medium Performers 2,32 -

High Performers 2,53 -

Maksimum Low Performers 3,39 -

Medium Performers 3,7 -

High Performers 3,94 -

Rata-rata Low Performers 2,84 -

Medium Performers 5,00 -

High Performers 7,57 -

Rata-rata Low Performers 5,08 -

Medium Performers 6,94 -

High Performers 8,93 -

Kinerja Sesi 2-

Treatment

Jurusan SMA

Kursus 

Akuntansi

Feedback-

Seeking 

Behavior

IPK

Kinerja Sesi 1-

Kontrol
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4.2. Deskriptif Statistik 

Deskriptif statistik merupakan informasi yang diolah dan 

digunakan untuk membantu memberikan penjelasan terkait variabel-

variabel dalam penelitian ini. Berikut merupakan diagram yang yang 

menunjukkan rata-rata kinerja individu pada sesi 1 (sesi kontrol yaitu 

sebelum treatment) dan sesi 2 (treatment). 

Diagram 3. Rata-Rata Kinerja Sesi 1 dan Sesi 2 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Diagram 3 di atas menunjukkan bahwa kinerja individu pada sesi 1 

sebelum treatment dengan sesudah treatment memperlihatkan adanya 

perbedaan, yaitu meningkat pada sesi 2 setelah diberi treatment. Hal ini 

sejalan dengan apa yang disebutkan Hannan, et al. (2008) bahwa adanya 

motivating effect dari feedback, artinya feedback meningkatkan kinerja. 

Selanjutnya, berikut ini merupakan diagram yang yang menunjukkan rata-

2,86 

5,00 

7,62 

4,68 

6,94 

8,73 

Low Medium High

Rata-Rata Kinerja Sesi 1 dan Sesi 2 

SESI 1-Sebelum Treatment SESI 2-Treatment
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rata kinerja individu pada tiap kondisi (treatment) atau dengan kata lain 

kinerja pada sesi 2. 

Diagram 4. Rata-Rata Kinerja pada 9 kondisi 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan diagram 4 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata kinerja 

tiap individu berbeda, dan ketika diberi perlakuan yang berbeda pula (dalam 

hal ini jenis feedback), akan menunjukkan perbedaan kinerja pula. Pada low 

performers, rata-rata kinerja paling tinggi adalah ketika low performers 

menerima perlakuan none performance feedback, kemudian semakin 

menurun ketika diberi perlakuan coarse performance feedback dan fine 

performance feedback. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam 

penelitian Lourenço et al. (2018) bahwa kinerja individu yang tergolong low 

performers akan lebih baik ketika mereka tidak mendapatkan feedback. 

5,31 
5,91 

7,95 

4,62 

7,18 

9,70 

4,00 

8,55 
9,26 

LOW MEDIUM HIGH

Rata-Rata Kinerja pada 9 Kondisi 
SESI 2-TREATMENT 

None Coarse Fine
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Pada medium performers, rata-rata kinerja paling tinggi adalah 

ketika medium performers menerima perlakuan fine performance feedback. 

Hal ini tidak sejalan dengan yang disebutkan Lourenço et al (2018) dalam 

penelitiannya, yang menyatakan bahwa individu yang tergolong medium 

performers kinerjanya akan sama antara yang diberi feedback dengan yang 

tidak diberi feedback. Namun justru sejalan dengan hasil penelitian Hannan 

et al. (2008) bahwa feedback meningkatkan kinerja. 

Sedangkan pada high performers, rata-rata kinerja paling tinggi 

adalah ketika high performers menerima perlakuan coarse performance 

feedback. Hal ini tidak sejalan dengan yang disebutkan dalam penelitian 

Lourenço et al. (2018) bahwa individu yang tergolong high performers 

kinerjanya akan sama antara yang diberi feedback dengan yang tidak diberi 

feedback. Namun sejalan dengan hasil penelitian Hannan et al. (2008) 

bahwa feedback meningkatkan kinerja. 

Tabel 5. Statistik Deskriptif berdasarkan Gender 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa 

dalam kelompok individu low performers baik pada kondisi none, coarse 

atau fine, rata-rata kinerja perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

NONE Mean 6,20 6,44 6,33 5,12 6,71 8,85

COARSE Mean 4,20 4,87 6,60 7,67 9,60 9,73

FINE Mean 3,75 4,67 10,00 8,87 9,33 9,20

Low Performers Medium Perfomers High PerformersKeterangan

Tipe Individu
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daripada laki-laki. Selanjutnya pada kelompok individu medium performers 

pada kondisi none dan fine, rata-rata kinerja lebih baik pada laki-laki 

daripada perempuan. Terakhir pada kelompok individu high performers 

pada kondisi none dan coarse, rata-rata kinerja lebih tinggi perempuan 

daripada laki-laki. 

Tabel 6. Statistik Deskriptif berdasarkan IPK 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Diagram 5. Kinerja Low Performers pada 3 Kondisi Feedback 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018  

Keterangan Tipe Individu Jumlah

Rata-rata Low Performers 2,97

Medium Performers 3,15

High Performers 3,28

Minimum Low Performers 2,15

Medium Performers 2,32

High Performers 2,53

Maksimum Low Performers 3,39

Medium Performers 3,7

High Performers 3,94

IPK

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

None Coarse Fine

Kinerja Low Performers 
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Diagram di atas menunjukkan nilai rata-rata kinerja low performers 

pada 3 kondisi yang berbeda. Pada low performers yang diberi none 

performance feedback, rata-rata kinerjanya 6,46. Sedangkan low performers 

yang diberi coarse performance feedback memiliki rata-rata kinerja yaitu 

4,62. Terakhir, low performers yang diberi fine performance feedback rata-

rata kinerjanya sebesar 4,00. Dengan demikian pada low performers, 

pemberian feedback justru memberikan dampak yang negatif, karena rata-

rata kinerja menjadi menurun setelah diberikan feedback. 

Diagram 6. Kinerja Medium Performers pada 3 Kondisi Feedback 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Diagram di atas menunjukkan nilai rata-rata kinerja medium 

performers pada 3 kondisi yang berbeda. Pada medium performers yang 

diberi none performance feedback, rata-rata kinerjanya 5,91. Sedangkan 

medium performers yang diberi coarse performance feedback memiliki rata-

0
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2

3

4
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6
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8

9

None Coarse Fine

Kinerja Medium Performers 
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rata kinerja yaitu 7,18. Terakhir, medium performers yang diberi fine 

performance feedback rata-rata kinerjanya sebesar 7,73. Dengan demikian 

pada medium performers, pemberian feedback memberikan dampak yang 

positif, karena rata-rata kinerja meningkat setelah diberikan feedback. 

semakin jelas feedback yang diberikan kinerja akan semakin meningkat, 

paling tinggi ketika diberi fine performance feedback. 

Diagram 7. Kinerja High Performers pada 3 Kondisi Feedback 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 24) 

Diagram di atas menunjukkan nilai rata-rata kinerja high 

performers pada 3 kondisi yang berbeda. Pada high performers yang diberi 

none performance feedback, rata-rata kinerjanya 7,95. Sedangkan high 

performers yang diberi coarse performance feedback memiliki rata-rata 

kinerja yaitu 9,7. Terakhir, high performers yang diberi fine performance 

feedback rata-rata kinerjanya sebesar 9,26. Dengan demikian pada high 

0
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12

None Coarse Fine
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performers, pemberian feedback memberikan dampak yang positif, karena 

rata-rata kinerja meningkat setelah diberikan feedback. semakin jelas 

feedback yang diberikan kinerja akan semakin meningkat, paling tinggi 

ketika diberi coarse performance feedback. 

4.3. Uji Validitas 

4.3.1. Validitas Internal 

Validitas internal ini digunakan sebagai pengukur seberapa valid 

kausalitas terjadi. Desain eksperimen dalam penelitian ini telah 

memenuhi validitas internal dan bebas dari faktor-faktor yang 

mengakibatkan ancaman terhadap validitas internal, antara lain: 

a) Histori 

Merupakan peristiwa yang pernah dialami atau dilakukan oleh 

partisipan, dalam hal ini keikutsertaannya dalam sebuah 

eksperimen lainnya, akan menyebabkan partisipan telah 

mengalami hal yang sama, hal ini yang disebut dengan adanya 

efek histori sehingga hasil eksperimen tidak hanya dipengaruhi 

oleh manipulasi saja. Selain itu dalam eksperimen ini dilakukan 

pada masing-masing kelas selama kurang lebih 30 menit sehingga 

tidak ada efek histori.  

b) Maturasi 

Merupakan perubahan alamiah yang dialami partisipan karena 

berlalunya waktu. Selama eksperimen berlangsung, partisipan 

bisa merasa bosan, lapar, atau lelah sehingga hasil eksperimen 
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kemungkinan akan dipengaruhi oleh kondisi partisipan tersebut. 

Di dalam penelitian ini, eksperimenter hanya menjalankan 

eksperimen dalam waktu yang singkat yaitu kurang lebih 30 

menit sehingga bisa dipastikan tidak ada maturasi. 

c) Pengujian (testing) 

Merupakan efek yang dapat membuat individu belajar karena 

sudah mendapatkan perlakuan sebelum eksperimen dilakukan 

sehingga individu sudah mengetahui atau memperlajari terlebih 

dahulu hal yang akan di eksperimenkan. Dalam penelitian ini, 

eksperimenter memberikan soal latihan yang berbeda dengan soal 

pada sesi sesungguhnya untuk eksperimen sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak adanya learning-effect pada partisipan. 

d) Instrumentasi 

Merupakan kejadian yang disebabkan karena bergantinya alat 

ukur yang digunakan sehingga memperngaruhi jalannya 

eksperimen. Namun dalam penelitian ini, eksperimenter tidak 

melakukan pergantian alat ukur sehingga tidak ada efek 

instrumentasi.  

e) Seleksi 

Dalam memilih partisipan eksperimen yang berbeda kelas bisa 

terjadi perbedaan ciri-ciri atau sifat-sifat partisipan antar kelas 

satu dengan kelas yang lainnya sehingga sudah terjadi pengaruh 

yang berbeda terhadap kelas yang satu dengan yang lainnya 
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tersebut. Setelah adanya perbedaan kelas partispan eksperimen, 

maka besarnya perubahan reaksi yang terjadi mendapat gangguan 

dari variabel perbedaan kelas tersebut. Dengan kata lain, 

perubahan yang terjadi pada variabel terikat bukan saja karena 

pengaruh manipulasi, tetapi juga karena pengaruh perbedaan 

kelas. Dalam penelitian ini, eksperimenter telah melakukan uji 

beda (demografi) pada setiap kelas dan hasil yang didapatkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang siginifikan dari kinerja 

partisipan tiap kelas. Berikut hasilnya: 

4.3.2. Uji Beda (Demografi) Antar Kelas 

4.3.2.1. Low Performers 

Tabel 7. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Kelas menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 1) 

Pertama kali yang dilakukan peneliti adalah uji beda untuk skala 

kategorik (kelas, gender, nilai akuntansi pengantar 1, nilai akuntansi 

pengantar 2 dan feedback-seeking behavior), sehingga digunakan uji Chi-

Square. Apabila nilai Pearson Chi-Square <0,05 maka signifikan atau 

dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna, sebaliknya apabila nilai 

Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak signifikan atau dikatakan homogen/ 

sama. Nilai Pearson Chi-Square pada tabel kelas di atas adalah 0,899 yaitu 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
4 0,899 
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>0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas bersifat homogen dari 

segi kelas. 

Tabel 8. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Gender menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 2) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan gender 

menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson Chi-Square <0,05 

maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna, 

sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak signifikan 

atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas adalah 

0,163 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas bersifat 

homogen dari segi gender. 

Tabel 9. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Nilai Akuntansi Pengantar 1 

menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 3) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan nilai 

akuntansi pengantar 1 menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson 

Chi-Square <0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang 

bermakna, sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak 

signifikan atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
2 0,163 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
10 0,599 
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adalah 0,599 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas 

bersifat homogen dari segi nilai akuntansi pengantar 1. 

Tabel 10. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Nilai Akuntansi Pengantar 2 

menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 4) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan nilai 

akuntansi pengantar 2 dengan menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai 

Pearson Chi-Square <0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki 

perbedaan yang bermakna, sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square 

>0,05 maka tidak signifikan atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson 

Chi-Square di atas adalah 0,623 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa 

data di atas bersifat homogen dari segi nilai akuntansi pengantar 2. 

Tabel 11. Uji Beda (Demografi) berdasarkan IPK-One-way ANOVA 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 6) 

Nilai sig. adalah 0,803, karena >0,05 maka dikatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang bermakna untuk IPK pada masing-masing partisipan. 

Tabel 12. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Kinerja Sesi 2 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 7) 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
8 0,623 

 

 df F Sig. 

Between Groups 2 0,221 0,803 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
16 0,126 
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Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan kinerja sesi 2 

dengan menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson Chi-Square 

<0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna, 

sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak signifikan 

atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas adalah 

0,126 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas bersifat 

homogen dari segi nilai kiinerja individu. Berdasarkan runtutan hasil 

pengujian beda antar kelas (demografi) di atas, kesemuanya menunjukkan 

hasil yang homogen, maka data partisipan di 3 kelas (kelas 3.1, kelas 3.2, 

dan kelas 3.3) dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. 

4.3.2.2. Medium Performers 

Tabel 13. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Kelas menggungakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 8) 

Tabel di atas merupakan hasil uji beda berdasarkan kelas 

menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson Chi-Square <0,05 

maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna, 

sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak signifikan 

atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas adalah 

0,663 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas bersifat 

homogen dari segi kelas. 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
4 0,663 
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Tabel 14. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Gender menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 9) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan gender 

menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson Chi-Square <0,05 

maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna, 

sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak signifikan 

atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas adalah 

0,580 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas bersifat 

homogen dari segi gender. 

Tabel 15. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Nilai Akuntansi Pengantar 1 

menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 10) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan nilai 

akuntansi pengantar 1 menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson 

Chi-Square <0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang 

bermakna, sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak 

signifikan atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas 

adalah 0,533 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas 

bersifat homogen dari segi nilai akuntansi pengantar 1. 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
2 0,580 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
8 0,533 
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Tabel 16. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Nilai Akuntansi Pengantar 2 

menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 11) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan nilai 

akuntansi pengantar 2 dengan menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai 

Pearson Chi-Square <0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki 

perbedaan yang bermakna, sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square 

>0,05 maka tidak signifikan atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson 

Chi-Square di atas adalah 0,202 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa 

data di atas bersifat homogen dari segi nilai akuntansi pengantar 2. 

Tabel 17. Uji Beda (Demografi) IPK 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 13) 

Nilai sig. adalah 0,777, karena >0,05 maka dikatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang bermakna untuk IPK pada masing-masing partisipan. 

Tabel 18. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Kinerja Sesi 2 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 14) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan kinerja sesi 2 

dengan menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson Chi-Square 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
8 0,202 

 

 df F Sig. 

Between Groups 2 0,257 0,777 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
16 0,558 
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<0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna, 

sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak signifikan 

atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas adalah 

0,558 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas bersifat 

homogen dari segi nilai kiinerja individu. Berdasarkan runtutan hasil 

pengujian beda antar kelas (demografi) di atas menunjukkan hasil yang 

homogen, maka data partisipan di 3 kelas (kelas 3.1, kelas 3.2, dan kelas 

3.3) dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. 

4.3.2.3. High Performers 

Tabel 19. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Kelas menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 15) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan kelas 

menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson Chi-Square <0,05 

maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna, 

sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak signifikan 

atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas adalah 

0,910 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas bersifat 

homogen dari segi kelas. 

 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
4 0,910 
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Tabel 20. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Gender menggunakan Chi-Square 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 16) 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan gender 

dengan menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson Chi-Square 

<0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang bermakna, 

sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak signifikan 

atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas adalah 

0,336 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas bersifat 

homogen dari segi gender. 

Tabel 21. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Nilai Akuntansi Pengantar 1 

menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 17) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan nilai 

akuntansi pengantar 1 dengan menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai 

Pearson Chi-Square <0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki 

perbedaan yang bermakna, sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square 

>0,05 maka tidak signifikan atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson 

Chi-Square di atas adalah 0,412 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa 

data di atas bersifat homogen dari segi nilai akuntansi pengantar 1. 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
2 0,336 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
8 0,412 
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Tabel 22. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Nilai Akuntansi Pengantar 2 

menggunakan Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 18) 

Tabel di atas menunjukkan hasil uji beda berdasarkan nilai 

akuntansi pengantar 2 menggunakan uji Chi-Square. Apabila nilai Pearson 

Chi-Square <0,05 maka signifikan atau dikatakan memiliki perbedaan yang 

bermakna, sebaliknya apabila nilai Pearson Chi-Square >0,05 maka tidak 

signifikan atau dikatakan homogen/ sama. Nilai Pearson Chi-Square di atas 

adalah 0,345 yaitu >0,05 maka signifikan, artinya bahwa data di atas 

bersifat homogen dari segi nilai akuntansi pengantar 2. 

Tabel 23. Uji Beda (Demografi) IPK-One-way ANOVA 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 20) 

Nilai sig. adalah 0,908, karena >0,05 maka dikatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang bermakna untuk IPK pada masing-masing partisipan. 

Berdasarkan hasil pengujian beda antar kelas (demografi) di atas 

menunjukkan hasil yang homogen, maka data partisipan di 3 kelas (kelas 

3.1, kelas 3.2, dan kelas 3.3) dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. 

 

 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
8 0,345 

 

 df F Sig. 

Between Groups 2 0,96 0,908 
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Tabel 24. Uji Beda (Demografi) berdasarkan Kinerja Sesi 2 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 21) 

f) Regresi 

Dapat terjadi akibat partisipan dipilih secara tidak acak (purposive 

random sampling) dari populasi. Dan hal ini dapat memberikan 

efek terhadap hasil eksperimen akibat adanya syarat tertentu. 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih secara acak 

sehingga tidak terjadi regresi. 

g) Mortaliti Eksperimen 

Pada proses dilakukan eksperimen, atau pada waktu antara pretest 

dan postest sering terjadi subjek yang “dropout” baik karena 

pindah, sakit ataupun meninggal dunia. Hal ini juga akan 

berpengaruh terhadap hasil eksperimen.Penelitian ini dilakukan 

secara langsung dengan waktu yang singkat dan tidak adanya 

pretest-postest sehingga tidak terjadi mortaliti eksperimen. 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 1a 

Hipotesis 1a dalam penelitian ini yaitu, ketika perusahaan menggunakan 

sistem negative incentives, kinerja individu akan lebih baik ketika low 

performers diberi none performance feedback. Berikut adalah desain 

eksperimen untuk kondisi yang diuji dalam hipotesis ini. 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
20 0,833 
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Tabel 25. Desain Eksperimen Hipotesis 1a 

 Low 

Performers 

(mean) 

Performance 

Feedback 

 (Variabel 

Independen) 

None 6,46 

Coarse 4,62 

Fine 4,00 

Sig. 0,007 

 

4.4.1. Uji Normalitas 

Tabel 26. Uji Normalitas-Shapiro-Wilk 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 22) 

Tabel “Test of Normality” di atas menunjukkan bahwa low 

performers pada kelompok None Performance Feedback adalah 

berdistribusi normal pada sesi 2-treatment (sig. =0,543). Begitu pula low 

performers pada kelompok Coarse Performance Feedback adalah 

berdistribusi normal pada sesi treatment (sig.=0,601). Terakhir, low 

performers pada kelompok Fine Performance Feedback adalah berdistribusi 

 
Performance 

Feedback 

Shapiro-Wilk 

df Sig. 

Kinerja Sesi 2-

Treatmet 

NONE 13 0,543 

COARSE 13 0,601 

FINE 11 0,670 
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normal pada sesi treatment (sig.=0,670). Oleh karena ketiga kondisi 

berdistribusi normal maka langkah selanjutnya adalah menguji beda di 

antara ketiga treatment tersebut menggunakan one-way ANOVA. 

Tabel 27. Uji One-way ANOVA-Hipotesis 1a 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 23) 

Uji yang digunakan dalam hipotesis ini adalah One-way ANOVA, 

yaitu untuk menguji apakah ada perbedaan di antara ketiga jenis treatment. 

Dikatakan ada perbedaan yang signifikan apabila nilai sig.<0,05. 

Sebaliknya, dikatakan tidak ada perbedaan ketika nilai sig.>0,05. Dalam 

tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig.=0,007, yaitu <0,05 sehingga 

dikatakan signifikan, artinya di antara ketiga treatment memiliki perbedaan 

yang signifikan. Untuk mengetahui treatment mana saja yang memiliki 

perbedaan signifikan, maka dilakukan Post Hoc Tests sebagai berikut. 

Tabel 28. Post Hoc Tests 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 24) 

 df F Sig. 

Between Groups 2 5,812 0,007 

 

Performance Feedback Performance Feedback Sig. 

NONE COARSE 

FINE 
0,490 

0,008 

COARSE NONE 

FINE 
0,490 

1,000 

FINE NONE 

COARSE 
0,008 

1,000 
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Hasil post hoc tests di atas menunjukkan bahwa hanya none dan 

coarse performance feedback saja yang memberikan perbedaan signifikan 

pada kinerja individu. Karena hipotesis 1a menyatakan bahwa low 

performers berkinerja lebih baik ketika diberi treatment none performance 

feedback, maka perlu dibandingkan nilai means antara masing-masing 

treatment, mana means yang paling tinggi. Nilai means tertinggi dikatakan 

yang paling efektif meningkatkan kinerja dan begitu pula sebaliknya. Nilai 

means masing-masing treatment adalah sebagai berikut. 

Tabel 29. Nilai Means masing-masing treatment 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 25) 

Berdasarkan hasil uji one-way ANOVA menunjukkan nilai sig. yang 

<0,05, maka dapat diartikan ada perbedaan signifikan, dan juga berdasarkan 

hasil mean masing-masing treatment menujukkan bahwa mean kinerja 

individu tertinggi ada pada low performers yang mendapatkan treatment 

none performance feedback, dengan nilai mean adalah 6,46. 

Oleh karena itu hipotesis 1a dinyatakan diterima artinya ketika 

perusahaan menggunakan sistem negative incentives, kinerja individu akan 

lebih baik ketika low performers diberi none performance feedback, karena 

Performance 

Feedback 

N Mean 

NONE 13 6,46 

COARSE 13 4,62 

FINE 11 4,00 
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mereka yang tidak menerima feedback akan memiliki informasi lebih sedikit 

untuk mengarahkan tindakannya. Maka dari itu, dalam konteks negative 

incentives, individu yang tidak mendapatkan feedback tidak akan 

mengetahui secara tepat sejauh mana tingkat kinerja individu mereka dari 

tujuan/ target sehingga dalam upaya mereka untuk menghindari negative 

incentives tersebut maka mereka akan bekerja lebih keras daripada individu 

yang menerima feedback, sehingga kinerjanya meningkat. 

4.5. Pengujian Hipotesis 1b 

Hipotesis 1b dalam penelitian ini yaitu, ketika perusahaan menggunakan 

sistem negative incentives, kinerja individu akan lebih baik ketika medium 

performers diberi fine performance feedback. Berikut adalah desain 

eksperimen untuk kondisi yang diuji dalam hipotesis ini. 

Tabel 30. Desain Eksperimen Hipotesis 1b 

 Medium 

Performers 

(mean) 

Performance 

Feedback 

 (Variabel 

Independen) 

None 5,91 

Coarse 7,18 

Fine 8,55 

Sig. 0,006 
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4.5.1. Uji Normalitas 

Tabel 31. Uji Normalitas-Shapiro-Wilk 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 26) 

Tabel “Test of Normality” di atas menunjukkan bahwa medium 

performers pada kelompok None Performance Feedback adalah 

berdistribusi normal pada sesi 2-treatment (sig. =0,553). Begitu pula 

medium performers pada kelompok Coarse Performance Feedback adalah 

berdistribusi normal pada sesi treatment (sig.=0,641). Terakhir, medium 

performers pada kelompok Fine Performance Feedback adalah berdistribusi 

normal pada sesi treatment (sig.=0,557). Oleh karena ketiga kondisi 

berdistribusi normal maka langkah selanjutnya adalah menguji beda di 

antara ketiga treatment tersebut menggunakan one-way ANOVA. 

Tabel 32. Uji One-way ANOVA-Hipotesis 1b 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 27) 

Uji yang digunakan dalam hipotesis ini adalah One-way ANOVA, 

yaitu untuk menguji apakah ada perbedaan di antara ketiga jenis treatment. 

Dikatakan ada perbedaan yang signifikan apabila nilai sig.<0,05. 

 
Performance 

Feedback 

Shapiro-Wilk 

df Sig. 

Kinerja Sesi 2-

Treatmet 

NONE 11 0,553 

COARSE 11 0,641 

FINE 11 0,557 

 

 df F Sig. 

Between Groups 2 6,021 0,006 
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Sebaliknya, dikatakan tidak ada perbedaan ketika nilai sig.>0,05. Dalam 

tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig.=0,006, yaitu <0,05 sehingga 

dikatakan signifikan, artinya di antara ketiga treatment memiliki perbedaan 

yang signifikan. Untuk mengetahui treatment mana saja yang memiliki 

perbedaan signifikan, maka dilakukan Post Hoc Tests sebagai berikut. 

 

Tabel 33. Post Hoc Tests 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 28) 

Hasil post hoc tests di atas menunjukkan bahwa hanya none dan 

coarse performance feedback saja yang memberikan perbedaan signifikan 

pada kinerja individu. Karena hipotesis 1b menyatakan bahwa medium 

performers berkinerja lebih baik ketika diberi treatment fine performance 

feedback, maka perlu dibandingkan nilai means antara masing-masing 

treatment, mana means yang paling tinggi. Nilai means tertinggi dikatakan 

yang paling efektif meningkatkan kinerja dan begitu pula sebaliknya. Nilai 

means masing-masing treatment adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Performance Feedback Performance Feedback Sig. 

NONE COARSE 

FINE 

0,313 

0,005 

COARSE NONE 

FINE 

0,313 

0,248 

FINE NONE 

COARSE 
0,005 

0,248 
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Tabel 34. Nilai Means masing-masing treatment 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 29) 

Berdasarkan hasil uji one-way ANOVA menunjukkan nilai sig. yang 

<0,05, maka dapat diartikan ada perbedaan signifikan, dan juga berdasarkan 

hasil mean masing-masing treatment menujukkan bahwa mean kinerja 

individu tertinggi ada pada medium performers yang mendapatkan 

treatment fine performance feedback, dengan nilai mean adalah 8,55. 

Oleh karena itu hipotesis 1b dinyatakan diterima artinya ketika 

perusahaan menggunakan sistem negative incentives, kinerja individu akan 

lebih baik ketika medium performers diberi fine performance feedback, 

karena medium performers akan mengetahui pasti peringkat evaluasi kinerja 

individu mereka dan aktif bersaing dengan individu lain karena kinerja 

individu orang yang tergolong medium performers masih termasuk rata-rata, 

belum memuaskan sekali/ superior, sehingga mereka akan lebih terpacu 

sehingga kinerjanya meningkat ketika paham posisi mereka berada di 

ambang antara tingkat atas dan tingkat bawah. 

 

 

Performance 

Feedback 

N Mean 

NONE 13 5,91 

COARSE 13 7,18 

FINE 11 8,55 
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4.6. Pengujian Hipotesis 1c 

Hipotesis 1c dalam penelitian ini yaitu, ketika perusahaan menggunakan 

sistem negative incentives, kinerja individu akan lebih baik ketika high 

performers diberi coarse performance feedback. Berikut adalah desain 

eksperimen untuk kondisi yang diuji dalam hipotesis ini. 

Tabel 35. Desain Eksperimen Hipotesis 1c 

 Medium 

Performers 

(mean) 

Performance 

Feedback 

 (Variabel 

Independen) 

None 7,95 

Coarse 9,70 

Fine 9,26 

Sig. 0,006 

 

4.6.1. Uji Normalitas 

Tabel 36. Uji Normalitas-Shapiro-Wilk 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 30) 

 
Performance 

Feedback 

Shapiro-Wilk 

df Sig. 

Kinerja Sesi 2-

Treatmet 

NONE 21 0,395 

COARSE 20 0,296 

FINE 19 0,088 
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Tabel “Test of Normality” di atas menunjukkan bahwa high 

performers pada kelompok None Performance Feedback adalah 

berdistribusi normal pada sesi 2-treatment (sig. =0,395). Begitu pula high 

performers pada kelompok Coarse Performance Feedback adalah 

berdistribusi normal pada sesi treatment (sig.=0,296). Terakhir, high 

performers pada kelompok Fine Performance Feedback adalah berdistribusi 

normal pada sesi treatment (sig.=0,088). Oleh karena ketiga kondisi 

berdistribusi normal maka langkah selanjutnya adalah menguji beda di 

antara ketiga treatment tersebut menggunakan one-way ANOVA. 

Tabel 37. Uji One-way ANOVA-Hipotesis 1c 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 31) 

Uji yang digunakan dalam hipotesis ini adalah One-way ANOVA, 

yaitu untuk menguji apakah ada perbedaan di antara ketiga jenis treatment. 

Dikatakan ada perbedaan yang signifikan apabila nilai sig.<0,05. 

Sebaliknya, dikatakan tidak ada perbedaan ketika nilai sig.>0,05. Dalam 

tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sig.=0,006, yaitu <0,05 sehingga 

dikatakan signifikan, artinya di antara ketiga treatment memiliki perbedaan 

yang signifikan. Untuk mengetahui treatment mana saja yang memiliki 

perbedaan signifikan, maka dilakukan Post Hoc Tests sebagai berikut. 

 

 

 df F Sig. 

Between Groups 2 6,021 0,006 
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Tabel 38. Post Hoc Tests 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 32) 

Hasil post hoc tests di atas menunjukkan bahwa hanya none dan 

coarse performance feedback saja yang memberikan perbedaan signifikan 

pada kinerja individu. Karena hipotesis 1c menyatakan bahwa high 

performers berkinerja lebih baik ketika diberi treatment coarse performance 

feedback, maka perlu dibandingkan nilai means antara masing-masing 

treatment, mana means yang paling tinggi. Nilai means tertinggi dikatakan 

yang paling efektif meningkatkan kinerja dan begitu pula sebaliknya. Nilai 

means masing-masing treatment adalah sebagai berikut. 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan nilai means masing-

masing treatment. Berdasarkan hasil uji one-way ANOVA menunjukkan 

nilai sig. yang <0,05, maka dapat diartikan ada perbedaan signifikan, dan 

juga berdasarkan hasil mean masing-masing treatment menujukkan bahwa 

mean kinerja individu tertinggi ada pada high performers yang mendapatkan 

treatment coarse performance feedback, dengan nilai mean adalah 9,70. 

Berikut tabelnya: 

 

Performance Feedback Performance Feedback Sig. 

NONE COARSE 

FINE 
0,026 

0,146 

COARSE NONE 

FINE 
0,026 

1,000 

FINE NONE 

COARSE 

0,146 

1,000 
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Tabel 39. Nilai Means masing-masing treatment 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 33) 

Oleh karena itu hipotesis 1c dinyatakan diterima artinya ketika 

perusahaan menggunakan sistem negative incentives, kinerja individu akan 

lebih baik ketika high performers diberi coarse performance feedback, 

karena high performers sudah memiliki rata-rata kinerja yang jauh melebihi 

target sehingga pemberian coarse performance feedback (informasi tidak 

detail) membuat mereka tidak tahu bahwa dirinya telah melampaui target 

yang akan membuat mereka lebih santai, namun justru akan penasaran 

dengan kinerjanya sehingga kinerjanya tidak menurun. 

4.7. Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu, ketika perusahaan menggunakan 

sistem negative incentives, kinerja individu akan lebih baik ketika low 

performers menunjukkan adanya feedback-seeking behavior dibandingkan 

low performers yang tidak menunjukkan adanya feedback-seeking behavior. 

Tabel 40. Uji Beda Chi-Square 

 
Sumber: Data primer diolah, 2018 (lampiran 34) 

Performance 

Feedback 

N Mean 

NONE 13 7,95 

COARSE 13 9,70 

FINE 11 9,26 

 

 df Asymp sig. (2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
2 0,553 
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Untuk hipotesis 2 ini ada 2 variabel yang berskala kategorikal yaitu 

nominal (feedback-seeking behavior) dan ordinal (kinerja individu) 

sehingga uji yang digunakan adalah Uji Chi-Square dan hasilnya pada tabel 

di atas menunjukkan angka Pearson Chi-Square adalah 0,553 dimana >0,05 

sehingga tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan antara low performers 

yang menunjukkan adanya feedback-seeking behavior dengan low 

performers yang tidak menunjukkan adanya feedback-seeking behavior, 

karena menurut data, low performers sendiri terdiri dari 3 (tiga) jenis 

perlakuan yang berbeda/ feedback yang berbeda yaitu ada yang mendapat 

none performance feedback, coarse performance feedback, dan fine 

performance feedback, yangmana diantara ketiganya memiliki tingkat 

keefektifan yang berbeda, yang paling efektif di low performers adalah none 

performance feedback (tidak diberikan feedback). Percampuran ketiga jenis 

feedback dalam kelompok low performers inilah yang menyebabkan kinerja 

low performers yang menunjukkan feedback-seeking behavior sulit 

dibedakan dengan low performers yang tidak menunjukkan feedback-

seeking behavior. 

Berdasarkan keseluruhan hasil uji hipotesis di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam kondisi perusahaan menerapkan sistem negative 

incentive pun, kinerja masing-masing individu masih bisa mengalami 

peningkatan asalkan pada masing-masing tipe individu diberikan jenis 

performance feedback yang sesuai pula. Dengan kata lain, penerapan sistem 

negative incentives tidak selalu berdampak negatif pada kinerja individu, 
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ada kalanya pemberian sedikit tekanan justru akan menambah daya juang 

atau usaha masing-masing individu yang menyebabkan kinerjanya menjadi 

lebih efektif. 

Sebelum perusahaan memutuskan untuk memberi performance 

feedback (evaluasi hasil kinerja) pada karyawannya, perlu dipahami terlebih 

dahulu karakteristik masing-masing karyawan tersebut termasuk golongan 

low performers, medium performers, atau high performers, karena 

pemberian performance feedback mempengaruhi kinerja para karyawan. 

Pemberian performance feedback yang tepat pada masing-masing tipe 

individu akan meningkatkan kinerja individu tersebut. oleh karena itu, 

perusahaan harus cermat dan teliti agar dapat mencapai tingkat kinerja 

individu yang optimal.  


