
87 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Uji Beda Demografi berdasarkan Gender 

Supportive dengan Kompetitif 

 

TP  * Jenis_kelamin 

TP   

Jenis_kelamin Mean N Std. Deviation 

perempuan 437.50 16 71.880 

laki - laki 500.00 7 57.735 

Total 456.52 23 72.777 

 

Supportive dengan Kooperatif 

 

TP  * Jenis_kelamin 

TP   

Jenis_kelamin Mean N Std. Deviation 

perempuan 546.88 16 107.189 

laki - laki 516.00 5 136.125 

Total 539.52 21 111.825 

 

Non-supportive dengan Kompetitif 

 

TP  * Jenis_kelamin 

TP   

Jenis_kelamin Mean N Std. Deviation 

perempuan 466.67 15 121.988 

laki - laki 408.33 6 149.722 

Total 450.00 21 129.422 
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Non-supportive dengan Kooperatif 

 

TP  * Jenis_kelamin 

TP   

Jenis_kelamin Mean N Std. Deviation 

perempuan 436.67 15 142.009 

laki – laki 391.67 6 165.580 

Total 423.81 21 146.304 
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Lampiran 2. Uji Beda Demografi berdasarkan Usia  

Supportive dengan Kompetitif 

 

TP  * Umur 

TP   

Umur Mean N Std. Deviation 

19 500.00 4 81.650 

20 425.00 14 58.012 

21 512.50 4 75.000 

22 500.00 1 . 

Total 456.52 23 72.777 

 

Supportive dengan Kooperatif 

 

TP  * Usia 

TP   

Usia Mean N Std. Deviation 

19 562.50 4 125.000 

20 564.29 14 94.926 

21 350.00 2 .000 

22 480.00 1 . 

Total 539.52 21 111.825 

 

Non-supportive dengan Kompetitif 

 

TP  * Usia 

TP   

Usia Mean N Std. Deviation 

19 500.00 2 141.421 

20 444.44 18 134.917 

21 450.00 1 . 

Total 450.00 21 129.422 
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Non-supportive dengan Kooperatif 

 

TP  * Usia 

TP   

Usia Mean N Std. Deviation 

19 362.50 4 118.145 

20 453.57 14 157.461 

21 366.67 3 115.470 

Total 423.81 21 146.304 
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Lampiran 3. Uji Beda Demografi berdasarkan Pengalaman Kerja 

Supportive dengan Kompetitif 

TP  * Pengalaman_kerja 

TP   

Pengalaman_kerja Mean N Std. Deviation 

belum pernah 444.12 17 70.450 

sudah pernah 491.67 6 73.598 

Total 456.52 23 72.777 

 

Supportive dengan Kooperatif 

 

TP  * Pengalaman_kerja 

TP   

Pengalaman_kerja Mean N Std. Deviation 

belum pernah 538.46 13 110.215 

sudah pernah 541.25 8 122.058 

Total 539.52 21 111.825 

Non-supportive dengan Kompetitif 

 

TP  * Pengalaman_kerja 

TP   

Pengalaman_kerja Mean N Std. Deviation 

belum pernah 439.29 14 121.178 

sudah pernah 471.43 7 152.362 

Total 450.00 21 129.422 
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Non-supportive dengan Kooperatif 

 

TP  * Pengalaman_kerja 

TP   

Pengalaman_kerja Mean N Std. Deviation 

belum pernah 421.88 16 147.161 

sudah pernah 430.00 5 160.468 

Total 423.81 21 146.304 
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Lampiran 4. Uji Beda Demografi berdasarkan Bidang Pekerjaan  

Supportive dengan Kompetitif 

 

TP  * Bidang_pekerjaan 

TP   

Bidang_pekerjaan Mean N Std. Deviation 

non-akuntansi 510.00 5 65.192 

Akuntansi 400.00 1 . 

Total 491.67 6 73.598 

 

Supportive dengan Kooperatif 

 

TP  * Bidang_pekerjaan 

TP   

Bidang_pekerjaan Mean N Std. Deviation 

non-akuntansi 555.00 6 137.659 

Akuntansi 500.00 2 70.711 

Total 541.25 8 122.058 

 

Non-supportive dengan Kompetitif 

 

TP  * Bidang_pekerjaan 

TP   

Bidang_pekerjaan Mean N Std. Deviation 

non-akuntansi 480.00 5 182.346 

Akuntansi 450.00 2 70.711 

Total 471.43 7 152.362 
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Non-supportive dengan Kooperatif 

 

TP  * Bidang_pekerjaan 

TP   

Bidang_pekerjaan Mean N Std. Deviation 

non-akuntansi 430.00 5 160.468 

Total 430.00 5 160.468 
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Lampiran 5. Uji Beda Tiap Kelas berdasarkan Supportive dengan Kompetitif 

Kelas * TP 

ANOVA 

TP   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5536.891 1 5536.891 1.048 .318 

Within Groups 110984.849 21 5284.993   

Total 116521.739 22    
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Lampiran 6. Uji Beda Tiap Kelas berdasarkan Supportive dengan Kooperatif 

Kelas*TP 

ANOVA 

TP   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.329 1 4.329 .000 .986 

Within Groups 250090.909 19 13162.679   

Total 250095.238 20    
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Lampiran 7. Uji Beda Tiap Kelas berdasarkan Non-supportive dengan Kompetitif 

Kelas*TP 

ANOVA 

TP   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 477.273 1 477.273 .027 .871 

Within Groups 334522.727 19 17606.459   

Total 335000.000 20    
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Lampiran 8. Uji Beda Tiap Kelas berdasarkan Non-supportive dengan Kooperatif 

Kelas*TP 

ANOVA 

TP   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3984.661 1 3984.661 .179 .677 

Within Groups 424110.577 19 22321.609   

Total 428095.238 20    
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Lampiran 9. Uji Normalitas H1 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 86 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 119.43695360 

Most Extreme Differences Absolute .096 

Positive .096 

Negative -.064 

Test Statistic .096 

Asymp. Sig. (2-tailed) .049c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 10. Uji Mann-Whitney U H1 

 

Test Statisticsa 

 TP 

Mann-Whitney U 690.000 

Wilcoxon W 1593.000 

Z -2.038 

Asymp. Sig. (2-tailed) .042 

a. Grouping Variable: leadership_tone 
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Lampiran 11. Mean berdasarkan Leadership Tone 

 

Report 

TP   

leadership_tone Mean N Std. Deviation 

non-supportive 436.90 42 137.068 

supportive 496.14 44 101.414 

Total 467.21 86 123.094 
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Lampiran 12. Uji Two-way Anova H2 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   TP   

leadership_tone PES Mean Std. Deviation N 

non-supportive kooperatif 423.81 146.304 21 

kompetitif 450.00 129.422 21 

Total 436.90 137.068 42 

supportive kooperatif 539.52 111.825 21 

kompetitif 456.52 72.777 23 

Total 496.14 101.414 44 

Total kooperatif 481.67 141.316 42 

kompetitif 453.41 102.525 44 

Total 467.21 123.094 86 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   TP   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 158218.017a 3 52739.339 3.828 .013 

Intercept 18763787.890 1 18763787.890 1361.967 .000 

leadership_tone 80186.832 1 80186.832 5.820 .018 

PES 17321.224 1 17321.224 1.257 .265 

leadership_tone * PES 63986.832 1 63986.832 4.644 .034 

Error 1129712.215 82 13776.978   

Total 20060400.000 86    

Corrected Total 1287930.233 85    

a. R Squared = ,123 (Adjusted R Squared = ,091) 
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Lampiran 13. Uji Validitas Internal PLS H3 

AVE 

  AVE 

FC 0.716511 

LT 1.000000 

LT * PES 1.000000 

PES 1.000000 

TP 1.000000 

 

Cross Loading 

  FC LT LT * PES PES TP 

FC 1 0.786580 -0.017741 -0.079755 0.070281 0.179184 

FC 2 0.902959 0.210984 0.103643 0.210984 0.168330 

FC 3 0.845866 0.081026 0.019803 0.107027 0.257237 

LT 0.128602 1.000000 0.590326 0.022727 0.241941 

LT*PES 0.034237 0.590326 1.000000 0.590326 -0.052769 

PES 0.164924 0.022727 0.590326 1.000000 -0.115423 

TP 0.234345 0.241941 -0.052769 -0.115423 1.000000 

 

Communality 

  communality 

FC 0.716511 

LT 1.000000 

LT * PES 1.000000 

PES 1.000000 

TP 1.000000 
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Lampiran 14. Uji Validitas Reliabilitas H3 

Cronbachs Alpha 

  Cronbachs Alpha 

FC 0.805013 

LT 1.000000 

LT * PES 1.000000 

PES 1.000000 

TP 1.000000 

 

Composite Reliability 

  Composite Reliability 

FC 0.883158 

LT 1.000000 

LT * PES 1.000000 

PES 1.000000 

TP 1.000000 
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Lampiran 15. Uji Model Struktural 

Total Effect 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

FC -> TP 0.234345 0.247950 0.100673 0.100673 2.327785 

LT -> FC 0.369901 0.394666 0.174852 0.174852 2.115506 

LT -> TP 0.086684 0.093161 0.055491 0.055491 1.562124 

LT * PES -> FC -0.424427 -0.437731 0.182308 0.182308 2.328073 

LT * PES -> TP -0.099462 -0.103530 0.058845 0.058845 1.690231 

PES -> FC 0.407067 0.424208 0.121971 0.121971 3.337409 

PES -> TP 0.095394 0.102730 0.050179 0.050179 1.901069 
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Lampiran 16. Uji Sobel Test H3 
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Lampiran 17. Desain Eksperimen 
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LEMBAR EKSPERIMEN 
 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan dimohon untuk memperhatikan beberapa 

aturan berikut: 

1. Partisipan dimohon untuk mengerjakan sesuai dengan aba – aba 

eksperimenter dan tidak diperbolehkan melihat jawaban orang lain 

2. Tanda “STOP” yang ada di bagian bawah lembar eksperimen menandakan 

bahwa partisipan tidak diijinkan membuka halaman berikutnya sebelum ada 

aba – aba dari ekperimenter 

3. Perhatikan waktu yang diberikan untuk membaca atau mengisi soal – soal 

yang ada di setiap halaman eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K01 

STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini! (waktu 3 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda merupakan manajer divisi dalam perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

XYZ. Anda memiliki manajer puncak yang mendukung hubungan sosial yang baik 

untuk bersosialisasi antar manajer divisi. Dalam keseharian anda bekerja di 

perusahaan XYZ, anda selalu berhubungan baik dengan manajer divisi lainnya dan  

mendiskusikan suatu permasalahan secara bersama – sama  dalam meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Selain itu, anda akan mendapatkan evaluasi atas hasil kinerja anda dari manajer 

puncak berupa kompensasi (gaji) berdasarkan kinerja divisi anda yang terdiri dari 

total kompensasi gaji tetap dan bonus. Bonus yang akan anda terima terikat dengan 

laba divisi. 

 

 

 STOP! 

Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antarpusat laba dalam suatu 

perusahaan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan laba divisi maupun laba perusahaan. 

Dalam menentukan harga transfer, seorang manajer divisi penjual dan pembeli akan 

mempertimbangkan berdasarkan harga pasar dan harga transfer dimana laba yang diterima 

adalah sama antar divisi.  

Harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari permintaan dan penawaran barang 

dan jasa oleh penjual dengan konsumen di pasar.  

Harga transfer dimana laba yang diterima adalah sama antar divisi merupakan harga transfer 

yang disepakati antar manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli atas suatu barang dan 

jasa memiliki keuntungan yang sama antar divisi dalam satu perusahaan yang sama.  

Semakin harga transfer yang disepakati tinggi maka keuntungan yang diterima manajer divisi 

penjual semakin besar, sebaliknya semakin harga transfer yang disepakati rendah maka 

keuntungan untuk manajer divisi pembeli semakin besar 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar!  

(waktu 1 menit) 

 

Pernyataan  Apakah anda setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

Anda kenal baik dengan manajer divisi 

lain karena sering bertemu untuk 

bersosialisasi dan mendiskusikan suatu 

permasalahan bersama – sama 

 Ya 

 Tidak 

Anda merasa bersaing dengan manajer 

divisi lain terkait dengan evaluasi kinerja 

yang mengukur kompensasi anda 

 Ya 

 Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang 

menurut anda tepat! (waktu 3 menit) 

Dalam perusahaan anda terdapat manajer divisi bagian dan manajer divisi perakitan 

dan menyatakan bahwa divisi bagian telah memproduksi batch komponen “ALPHA”. 

ALPHA dijual oleh divisi bagian ke divisi perakitan, yang kemudian akan memproses 

lebih lanjut ALPHA menjadi produk akhir untuk dijual ke pelanggan luar. Anda 

adalah seorang manajer divisi perakitan yang bertugas melakukan pembelian. 

Anda bebas memilih untuk mengestimasi harga transfer yang dapat diterima secara 

internal dalam satu perusahaan XYZ atau memilih untuk berdagang dengan pihak 

luar (diluar perusahaan XYZ).  

Saat ini kondisi kapasitas produksi ALPHA pada divisi bagian (penjual) mengalami 

kelebihan yang berarti barang ALPHA pada divisi bagian (penjual) terdapat sisa 

dan dapat megalami kerugian jika ALPHA tidak terjual seluruhnya. 

Diketahui harga pasar yang berlaku adalah $700 per komponen. Harga transfer 

yang memiliki laba yang sama antar divisi adalah $500 per komponen. Anda diberi 

kebebasan menentukan harga transfer apapun dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800. Setiap nominal harga transfer yang telah disepakati memiliki labanya sendiri 

tiap divisi. Berikut tabel laba yang diterima dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800: 

Harga Transfer 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Laba divisi Bagian 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Laba divisi Perakitan 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Anda memilih untuk berdagang dengan siapa? 

 Dengan manajer divisi di perusahaan XYZ 

 Dengan pihak luar (di luar perusahaan XYZ) 

Maka menurut anda, berapa harga transfer untuk ALPHA yang bisa diterima dalam 

kondisi yang sudah dijelaskan? 

$ 

 STOP! 
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Isilah pernyataan di bawah ini yang menurut anda tepat! 

(waktu ½ menit) 

 

Anda merupakan manajer divisi ………. dalam perusahaan XYZ 

 Bagian yang melakukan penjualan ALPHA 

 Perakitan yang melakukan pembelian ALPHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 



114 

 

Kuesioner 

Sebelum mengisi kuesioner, Mahasiswa dimohon mengisi identitas dibawah ini yang 

sesuai dengan diri Anda.  

1. Nama     : …………………………………………………………... 

2. TTL    : …………………………………………………………... 

3. Jenis Kelamin  :  a.   Laki – laki  b.   Perempuan  

4. Usia    : …….. tahun 

5. Pengalaman kerja  :  a. sudah pernah bekerja b. belum pernah bekerja 

6. Bidang pekerjaan  : a. akuntansi   b. non akuntansi 

Anda diminta menjawab pernyataan - pernyataan dibawah ini dengan memberi ceklist 

(v) pada salah satu kolom skala di setiap pernyataan.  

Keterangan :  

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral 

S = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

 

Fairness Concern (Chong et al, 2018) 

No Pernyataan Kuesioner STS TS N S SS 

1 Manager yang bertindak kooperatif harus diberi 

penghargaan 

     

2 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus diberi penghargaan 

     

3 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus mendapatkan pengembalian yang 

adil 
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LEMBAR EKSPERIMEN 
 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan dimohon untuk memperhatikan beberapa 

aturan berikut: 

1. Partisipan dimohon untuk mengerjakan sesuai dengan aba – aba 

eksperimenter dan tidak diperbolehkan melihat jawaban orang lain 

2. Tanda “STOP” yang ada di bagian bawah lembar eksperimen menandakan 

bahwa partisipan tidak diijinkan membuka halaman berikutnya sebelum ada 

aba – aba dari ekperimenter 

3. Perhatikan waktu yang diberikan untuk membaca atau mengisi soal – soal 

yang ada di setiap halaman eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

K02 

STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini! (waktu 3 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda merupakan manajer divisi dalam perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

XYZ. Anda memiliki manajer puncak yang mendukung hubungan sosial yang baik 

untuk bersosialisasi antar manajer divisi. Dalam keseharian anda bekerja di 

perusahaan XYZ, anda selalu berhubungan baik dengan manajer divisi lainnya dan  

mendiskusikan suatu permasalahan secara bersama – sama  dalam meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Selain itu, anda akan mendapatkan evaluasi atas hasil kinerja anda dari manajer 

puncak berupa kompensasi (gaji) berdasarkan kinerja keseluruhan perusahaan yang 

terdiri dari total kompensasi gaji tetap dan bonus. Bonus yang akan anda terima 

terikat dengan laba keseluruhan perusahaan. 

 

 

 

 

STOP! 

Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antarpusat laba dalam suatu 

perusahaan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan laba divisi maupun laba perusahaan. 

Dalam menentukan harga transfer, seorang manajer divisi penjual dan pembeli akan 

mempertimbangkan berdasarkan harga pasar dan harga transfer dimana laba yang diterima 

adalah sama antar divisi.  

Harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari permintaan dan penawaran barang 

dan jasa oleh penjual dengan konsumen di pasar.  

Harga transfer dimana laba yang diterima adalah sama antar divisi merupakan harga transfer 

yang disepakati antar manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli atas suatu barang dan 

jasa memiliki keuntungan yang sama antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. 

Semakin harga transfer yang disepakati tinggi maka keuntungan yang diterima manajer divisi 

penjual semakin besar, sebaliknya semakin harga transfer yang disepakati rendah maka 

keuntungan untuk manajer divisi pembeli semakin besar 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar!  

(waktu 1 menit) 

 

Pernyataan  Apakah anda setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

Anda kenal baik dengan manajer divisi 

lain karena sering bertemu untuk 

bersosialisasi dan mendiskusikan suatu 

permasalahan bersama – sama 

 Ya 

 Tidak 

Anda merasa bersaing dengan manajer 

divisi lain terkait dengan evaluasi kinerja 

yang mengukur kompensasi anda 

 Ya 

 Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang 

menurut anda tepat! (waktu 3 menit) 

Dalam perusahaan anda terdapat manajer divisi bagian dan manajer divisi perakitan 

dan menyatakan bahwa divisi bagian telah memproduksi batch komponen “ALPHA”. 

ALPHA dijual oleh divisi bagian ke divisi perakitan, yang kemudian akan memproses 

lebih lanjut ALPHA menjadi produk akhir untuk dijual ke pelanggan luar. Anda 

adalah seorang manajer divisi perakitan yang bertugas melakukan pembelian. 

Anda bebas memilih untuk mengestimasi harga transfer yang dapat diterima secara 

internal dalam satu perusahaan XYZ atau memilih untuk berdagang dengan pihak 

luar (diluar perusahaan XYZ).  

Saat ini kondisi kapasitas produksi ALPHA pada divisi bagian (penjual) mengalami 

kelebihan yang berarti barang ALPHA pada divisi bagian (penjual) terdapat sisa 

dan dapat megalami kerugian jika ALPHA tidak terjual seluruhnya. 

Diketahui harga pasar yang berlaku adalah $700 per komponen. Harga transfer 

yang memiliki laba yang sama antar divisi adalah $500 per komponen. Anda diberi 

kebebasan menentukan harga transfer apapun dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800. Setiap nominal harga transfer yang telah disepakati memiliki labanya sendiri 

tiap divisi. Berikut tabel laba yang diterima dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800: 

Harga Transfer 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Laba divisi Bagian 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Laba divisi Perakitan 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Anda memilih untuk berdagang dengan siapa? 

 Dengan manajer divisi di perusahaan XYZ 

 Dengan pihak luar (di luar perusahaan XYZ) 

Maka menurut anda, berapa harga transfer untuk ALPHA yang bisa diterima dalam 

kondisi yang sudah dijelaskan? 

$ 

 

STOP! 
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Isilah pernyataan di bawah ini yang menurut anda tepat! 

(waktu ½ menit) 

 

Anda merupakan manajer divisi ………. dalam perusahaan XYZ 

 Bagian yang melakukan penjualan ALPHA 

 Perakitan yang melakukan pembelian ALPHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP! 
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Kuesioner 

Sebelum mengisi kuesioner, Mahasiswa dimohon mengisi identitas dibawah ini yang 

sesuai dengan diri Anda.  

1. Nama     : …………………………………………………………... 

2. TTL    : …………………………………………………………... 

3. Jenis Kelamin  :  a.   Laki – laki  b.   Perempuan  

4. Usia    : …….. tahun 

5. Pengalaman kerja  :  a. sudah pernah bekerja b. belum pernah bekerja 

6. Bidang pekerjaan  : a. akuntansi   b. non akuntansi 

Anda diminta menjawab pernyataan - pernyataan dibawah ini dengan memberi ceklist 

(v) pada salah satu kolom skala di setiap pernyataan.  

Keterangan :  

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral 

S = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

 

Fairness Concern (Chong et al, 2018) 

No Pernyataan Kuesioner STS TS N S SS 

1 Manager yang bertindak kooperatif harus diberi 

penghargaan 

     

2 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus diberi penghargaan 

     

3 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus mendapatkan pengembalian yang 

adil 
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LEMBAR EKSPERIMEN 
 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan dimohon untuk memperhatikan beberapa 

aturan berikut: 

1. Partisipan dimohon untuk mengerjakan sesuai dengan aba – aba 

eksperimenter dan tidak diperbolehkan melihat jawaban orang lain 

2. Tanda “STOP” yang ada di bagian bawah lembar eksperimen menandakan 

bahwa partisipan tidak diijinkan membuka halaman berikutnya sebelum ada 

aba – aba dari ekperimenter 

3. Perhatikan waktu yang diberikan untuk membaca atau mengisi soal – soal 

yang ada di setiap halaman eksperimen 

 

 

 

 

 

 STOP! 

K03 
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Pahami narasi di bawah ini! (waktu 3 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda merupakan manajer divisi dalam perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

XYZ. Anda memiliki manajer puncak yang mendukung hubungan sosial yang baik 

untuk bersosialisasi antar manajer divisi. Dalam keseharian anda bekerja di 

perusahaan XYZ, anda selalu berhubungan baik dengan manajer divisi lainnya dan  

mendiskusikan suatu permasalahan secara bersama – sama  dalam meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Selain itu, anda akan mendapatkan evaluasi atas hasil kinerja anda dari manajer 

puncak berupa kompensasi (gaji) berdasarkan kinerja divisi anda yang terdiri dari 

total kompensasi gaji tetap dan bonus. Bonus yang akan anda terima terikat dengan 

laba divisi. 

 

 

 STOP! 

Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antarpusat laba dalam suatu 

perusahaan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan laba divisi maupun laba perusahaan. 

Dalam menentukan harga transfer, seorang manajer divisi penjual dan pembeli akan 

mempertimbangkan berdasarkan harga pasar dan harga transfer dimana laba yang diterima 

adalah sama antar divisi.  

Harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari permintaan dan penawaran barang 

dan jasa oleh penjual dengan konsumen di pasar.  

Harga transfer dimana laba yang diterima adalah sama antar divisi merupakan harga transfer 

yang disepakati antar manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli atas suatu barang dan 

jasa memiliki keuntungan yang sama antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. 

Semakin harga transfer yang disepakati tinggi maka keuntungan yang diterima manajer divisi 

penjual semakin besar, sebaliknya semakin harga transfer yang disepakati rendah maka 

keuntungan untuk manajer divisi pembeli semakin besar 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar!  

(waktu 1 menit) 

 

Pernyataan  Apakah anda setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

Anda kenal baik dengan manajer divisi 

lain karena sering bertemu untuk 

bersosialisasi dan mendiskusikan suatu 

permasalahan bersama – sama 

 Ya 

 Tidak 

Anda merasa bersaing dengan manajer 

divisi lain terkait dengan evaluasi kinerja 

yang mengukur kompensasi anda 

 Ya 

 Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang 

menurut anda tepat! (waktu 3 menit) 

Dalam perusahaan anda terdapat manajer divisi bagian dan manajer divisi perakitan 

dan menyatakan bahwa divisi bagian telah memproduksi batch komponen “ALPHA”. 

ALPHA dijual oleh divisi bagian ke divisi perakitan, yang kemudian akan memproses 

lebih lanjut ALPHA menjadi produk akhir untuk dijual ke pelanggan luar. Anda 

adalah seorang manajer divisi bagian yang bertugas melakukan penjualan. 

Anda bebas memilih untuk mengestimasi harga transfer yang dapat diterima secara 

internal dalam satu perusahaan XYZ atau memilih untuk berdagang dengan pihak 

luar (diluar perusahaan XYZ).  

Saat ini kondisi kapasitas produksi ALPHA pada divisi bagian (penjual) mengalami 

kelebihan yang berarti barang ALPHA pada divisi bagian (penjual) terdapat sisa 

dan dapat megalami kerugian jika ALPHA tidak terjual seluruhnya. 

Diketahui harga pasar yang berlaku adalah $700 per komponen. Harga transfer 

yang memiliki laba yang sama antar divisi adalah $500 per komponen. Anda diberi 

kebebasan menentukan harga transfer apapun dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800. Setiap nominal harga transfer yang telah disepakati memiliki labanya sendiri 

tiap divisi. Berikut tabel laba yang diterima dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800: 

Harga Transfer 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Laba divisi Bagian 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Laba divisi Perakitan 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Anda memilih untuk berdagang dengan siapa? 

 Dengan manajer divisi di perusahaan XYZ 

 Dengan pihak luar (di luar perusahaan XYZ) 

Maka menurut anda, berapa harga transfer untuk ALPHA yang bisa diterima dalam 

kondisi yang sudah dijelaskan? 

$ 

 

STOP! 
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Isilah pernyataan di bawah ini yang menurut anda tepat! 

(waktu ½ menit) 

 

Anda merupakan manajer divisi ………. dalam perusahaan XYZ 

 Bagian yang melakukan penjualan ALPHA 

 Perakitan yang melakukan pembelian ALPHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP! 
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Kuesioner 

Sebelum mengisi kuesioner, Mahasiswa dimohon mengisi identitas dibawah ini yang 

sesuai dengan diri Anda.  

1. Nama     : …………………………………………………………... 

2. TTL    : …………………………………………………………... 

3. Jenis Kelamin  :  a.   Laki – laki  b.   Perempuan  

4. Usia    : …….. tahun 

5. Pengalaman kerja  :  a. sudah pernah bekerja b. belum pernah bekerja 

6. Bidang pekerjaan  : a. akuntansi   b. non akuntansi 

Anda diminta menjawab pernyataan - pernyataan dibawah ini dengan memberi ceklist 

(v) pada salah satu kolom skala di setiap pernyataan.  

Keterangan :  

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral 

S = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

 

Fairness Concern (Chong et al, 2018) 

No Pernyataan Kuesioner STS TS N S SS 

1 Manager yang bertindak kooperatif harus diberi 

penghargaan 

     

2 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus diberi penghargaan 

     

3 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus mendapatkan pengembalian yang 

adil 
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LEMBAR EKSPERIMEN 
 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan dimohon untuk memperhatikan beberapa 

aturan berikut: 

1. Partisipan dimohon untuk mengerjakan sesuai dengan aba – aba 

eksperimenter dan tidak diperbolehkan melihat jawaban orang lain 

2. Tanda “STOP” yang ada di bagian bawah lembar eksperimen menandakan 

bahwa partisipan tidak diijinkan membuka halaman berikutnya sebelum ada 

aba – aba dari ekperimenter 

3. Perhatikan waktu yang diberikan untuk membaca atau mengisi soal – soal 

yang ada di setiap halaman eksperimen 

 

 

 

 

 

 
STOP! 

K04 
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Pahami narasi di bawah ini! (waktu 3 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda merupakan manajer divisi dalam perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

XYZ. Anda memiliki manajer puncak yang mendukung hubungan sosial yang baik 

untuk bersosialisasi antar manajer divisi. Dalam keseharian anda bekerja di 

perusahaan XYZ, anda selalu berhubungan baik dengan manajer divisi lainnya dan  

mendiskusikan suatu permasalahan secara bersama – sama  dalam meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Selain itu, anda akan mendapatkan evaluasi atas hasil kinerja anda dari manajer 

puncak berupa kompensasi (gaji) berdasarkan kinerja keseluruhan perusahaan yang 

terdiri dari total kompensasi gaji tetap dan bonus. Bonus yang akan anda terima 

terikat dengan laba keseluruhan perusahaan. 

 

 

 STOP! 

Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antarpusat laba dalam suatu 

perusahaan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan laba divisi maupun laba perusahaan. 

Dalam menentukan harga transfer, seorang manajer divisi penjual dan pembeli akan 

mempertimbangkan berdasarkan harga pasar dan harga transfer dimana laba yang diterima 

adalah sama antar divisi.  

Harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari permintaan dan penawaran barang 

dan jasa oleh penjual dengan konsumen di pasar.  

Harga transfer dimana laba yang diterima adalah sama antar divisi merupakan harga transfer 

yang disepakati antar manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli atas suatu barang dan 

jasa memiliki keuntungan yang sama antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. 

Semakin harga transfer yang disepakati tinggi maka keuntungan yang diterima manajer divisi 

penjual semakin besar, sebaliknya semakin harga transfer yang disepakati rendah maka 

keuntungan untuk manajer divisi pembeli semakin besar 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar!  

(waktu 1 menit) 

 

Pernyataan  Apakah anda setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

Anda kenal baik dengan manajer divisi 

lain karena sering bertemu untuk 

bersosialisasi dan mendiskusikan suatu 

permasalahan bersama – sama 

 Ya 

 Tidak 

Anda merasa bersaing dengan manajer 

divisi lain terkait dengan evaluasi kinerja 

yang mengukur kompensasi anda 

 Ya 

 Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang 

menurut anda tepat! (waktu 3 menit) 

Dalam perusahaan anda terdapat manajer divisi bagian dan manajer divisi perakitan 

dan menyatakan bahwa divisi bagian telah memproduksi batch komponen “ALPHA”. 

ALPHA dijual oleh divisi bagian ke divisi perakitan, yang kemudian akan memproses 

lebih lanjut ALPHA menjadi produk akhir untuk dijual ke pelanggan luar. Anda 

adalah seorang manajer divisi bagian yang bertugas melakukan penjualan. 

Anda bebas memilih untuk mengestimasi harga transfer yang dapat diterima secara 

internal dalam satu perusahaan XYZ atau memilih untuk berdagang dengan pihak 

luar (diluar perusahaan XYZ).  

Saat ini kondisi kapasitas produksi ALPHA pada divisi bagian (penjual) mengalami 

kelebihan yang berarti barang ALPHA pada divisi bagian (penjual) terdapat sisa 

dan dapat megalami kerugian jika ALPHA tidak terjual seluruhnya. 

Diketahui harga pasar yang berlaku adalah $700 per komponen. Harga transfer 

yang memiliki laba yang sama antar divisi adalah $500 per komponen. Anda diberi 

kebebasan menentukan harga transfer apapun dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800. Setiap nominal harga transfer yang telah disepakati memiliki labanya sendiri 

tiap divisi. Berikut tabel laba yang diterima dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800: 

Harga Transfer 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Laba divisi Bagian 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Laba divisi Perakitan 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Anda memilih untuk berdagang dengan siapa? 

 Dengan manajer divisi di perusahaan XYZ 

 Dengan pihak luar (di luar perusahaan XYZ) 

Maka menurut anda, berapa harga transfer untuk ALPHA yang bisa diterima dalam 

kondisi yang sudah dijelaskan? 

$ 

 STOP! 



131 

 

Isilah pernyataan di bawah ini yang menurut anda tepat! 

(waktu ½ menit) 

 

Anda merupakan manajer divisi ………. dalam perusahaan XYZ 

 Bagian yang melakukan penjualan ALPHA 

 Perakitan yang melakukan pembelian ALPHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Kuesioner 

Sebelum mengisi kuesioner, Mahasiswa dimohon mengisi identitas dibawah ini yang 

sesuai dengan diri Anda.  

1. Nama     : …………………………………………………………... 

2. TTL    : …………………………………………………………... 

3. Jenis Kelamin  :  a.   Laki – laki  b.   Perempuan  

4. Usia    : …….. tahun 

5. Pengalaman kerja  :  a. sudah pernah bekerja b. belum pernah bekerja 

6. Bidang pekerjaan  : a. akuntansi   b. non akuntansi 

Anda diminta menjawab pernyataan - pernyataan dibawah ini dengan memberi ceklist 

(v) pada salah satu kolom skala di setiap pernyataan.  

Keterangan :  

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral 

S = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

 

Fairness Concern (Chong et al, 2018) 

No Pernyataan Kuesioner STS TS N S SS 

1 Manager yang bertindak kooperatif harus diberi 

penghargaan 

     

2 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus diberi penghargaan 

     

3 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus mendapatkan pengembalian yang 

adil 
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LEMBAR EKSPERIMEN 
 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan dimohon untuk memperhatikan beberapa 

aturan berikut: 

1. Partisipan dimohon untuk mengerjakan sesuai dengan aba – aba 

eksperimenter dan tidak diperbolehkan melihat jawaban orang lain 

2. Tanda “STOP” yang ada di bagian bawah lembar eksperimen menandakan 

bahwa partisipan tidak diijinkan membuka halaman berikutnya sebelum ada 

aba – aba dari ekperimenter 

3. Perhatikan waktu yang diberikan untuk membaca atau mengisi soal – soal 

yang ada di setiap halaman eksperimen 

 

 

 

 

STOP! 

K05 
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Pahami narasi di bawah ini! (waktu 3 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda merupakan manajer divisi dalam perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

XYZ. Anda memiliki manajer puncak yang tidak mendukung hubungan sosial yang 

baik untuk bersosialisasi antar manajer divisi. Dalam keseharian anda bekerja di 

perusahaan XYZ, anda berkonsentrasi pada pekerjaan yang ada daripada membuang 

– buang waktu untuk bersosialisasi dan menganggap hubungan sosial antar manajer 

divisi tidak relevan dalam produktivitas kerja. 

Selain itu, anda akan mendapatkan evaluasi atas hasil kinerja anda dari manajer 

puncak berupa kompensasi (gaji) berdasarkan kinerja divisi anda yang terdiri dari 

total kompensasi gaji tetap dan bonus. Bonus yang akan anda terima terikat dengan 

laba divisi. 

 

 

 
STOP! 

Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antarpusat laba dalam suatu 

perusahaan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan laba divisi maupun laba perusahaan. 

Dalam menentukan harga transfer, seorang manajer divisi penjual dan pembeli akan 

mempertimbangkan berdasarkan harga pasar dan harga transfer dimana laba yang diterima 

adalah sama antar divisi.  

Harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari permintaan dan penawaran barang 

dan jasa oleh penjual dengan konsumen di pasar.  

Harga transfer dimana laba yang diterima adalah sama antar divisi merupakan harga transfer 

yang disepakati antar manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli atas suatu barang dan 

jasa memiliki keuntungan yang sama antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. 

Semakin harga transfer yang disepakati tinggi maka keuntungan yang diterima manajer divisi 

penjual semakin besar, sebaliknya semakin harga transfer yang disepakati rendah maka 

keuntungan untuk manajer divisi pembeli semakin besar 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar!  

(waktu 1 menit) 

 

Pernyataan  Apakah anda setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

Anda kenal baik dengan manajer divisi 

lain karena sering bertemu untuk 

bersosialisasi dan mendiskusikan suatu 

permasalahan bersama – sama 

 Ya 

 Tidak 

Anda merasa bersaing dengan manajer 

divisi lain terkait dengan evaluasi kinerja 

yang mengukur kompensasi anda 

 Ya 

 Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang 

menurut anda tepat! (waktu 3 menit) 

Dalam perusahaan anda terdapat manajer divisi bagian dan manajer divisi perakitan 

dan menyatakan bahwa divisi bagian telah memproduksi batch komponen “ALPHA”. 

ALPHA dijual oleh divisi bagian ke divisi perakitan, yang kemudian akan memproses 

lebih lanjut ALPHA menjadi produk akhir untuk dijual ke pelanggan luar. Anda 

adalah seorang manajer divisi perakitan yang bertugas melakukan pembelian. 

Anda bebas memilih untuk mengestimasi harga transfer yang dapat diterima secara 

internal dalam satu perusahaan XYZ atau memilih untuk berdagang dengan pihak 

luar (diluar perusahaan XYZ).  

Saat ini kondisi kapasitas produksi ALPHA pada divisi bagian (penjual) mengalami 

kelebihan yang berarti barang ALPHA pada divisi bagian (penjual) terdapat sisa 

dan dapat megalami kerugian jika ALPHA tidak terjual seluruhnya. 

Diketahui harga pasar yang berlaku adalah $700 per komponen. Harga transfer 

yang memiliki laba yang sama antar divisi adalah $500 per komponen. Anda diberi 

kebebasan menentukan harga transfer apapun dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800. Setiap nominal harga transfer yang telah disepakati memiliki labanya sendiri 

tiap divisi. Berikut tabel laba yang diterima dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800: 

Harga Transfer 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Laba divisi Bagian 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Laba divisi Perakitan 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Anda memilih untuk berdagang dengan siapa? 

 Dengan manajer divisi di perusahaan XYZ 

 Dengan pihak luar (di luar perusahaan XYZ) 

Maka menurut anda, berapa harga transfer untuk ALPHA yang bisa diterima dalam 

kondisi yang sudah dijelaskan? 

$ 

 STOP! 
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Isilah pernyataan di bawah ini yang menurut anda tepat! 

(waktu ½ menit) 

 

Anda merupakan manajer divisi ………. dalam perusahaan XYZ 

 Bagian yang melakukan penjualan ALPHA 

 Perakitan yang melakukan pembelian ALPHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Kuesioner 

Sebelum mengisi kuesioner, Mahasiswa dimohon mengisi identitas dibawah ini yang 

sesuai dengan diri Anda.  

1. Nama     : …………………………………………………………... 

2. TTL    : …………………………………………………………... 

3. Jenis Kelamin  :  a.   Laki – laki  b.   Perempuan  

4. Usia    : …….. tahun 

5. Pengalaman kerja  :  a. sudah pernah bekerja b. belum pernah bekerja 

6. Bidang pekerjaan  : a. akuntansi   b. non akuntansi 

Anda diminta menjawab pernyataan - pernyataan dibawah ini dengan memberi ceklist 

(v) pada salah satu kolom skala di setiap pernyataan.  

Keterangan :  

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral 

S = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

 

Fairness Concern (Chong et al, 2018) 

No Pernyataan Kuesioner STS TS N S SS 

1 Manager yang bertindak kooperatif harus diberi 

penghargaan 

     

2 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus diberi penghargaan 

     

3 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus mendapatkan pengembalian yang 

adil 
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LEMBAR EKSPERIMEN 
 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan dimohon untuk memperhatikan beberapa 

aturan berikut: 

1. Partisipan dimohon untuk mengerjakan sesuai dengan aba – aba 

eksperimenter dan tidak diperbolehkan melihat jawaban orang lain 

2. Tanda “STOP” yang ada di bagian bawah lembar eksperimen menandakan 

bahwa partisipan tidak diijinkan membuka halaman berikutnya sebelum ada 

aba – aba dari ekperimenter 

3. Perhatikan waktu yang diberikan untuk membaca atau mengisi soal – soal 

yang ada di setiap halaman eksperimen 

 

 

 

 

 

 

STOP! 

K06 
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Pahami narasi di bawah ini! (waktu 3 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda merupakan manajer divisi dalam perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

XYZ. Anda memiliki manajer puncak yang tidak mendukung hubungan sosial yang 

baik untuk bersosialisasi antar manajer divisi. Dalam keseharian anda bekerja di 

perusahaan XYZ, anda berkonsentrasi pada pekerjaan yang ada daripada membuang 

– buang waktu untuk bersosialisasi dan menganggap hubungan sosial antar manajer 

divisi tidak relevan dalam produktivitas kerja. 

Selain itu, anda akan mendapatkan evaluasi atas hasil kinerja anda dari manajer 

puncak berupa kompensasi (gaji) berdasarkan kinerja keseluruhan perusahaan yang 

terdiri dari total kompensasi gaji tetap dan bonus. Bonus yang akan anda terima 

terikat dengan laba keseluruhan perusahaan. 

 

 

 STOP! 

Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antarpusat laba dalam suatu 

perusahaan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan laba divisi maupun laba perusahaan. 

Dalam menentukan harga transfer, seorang manajer divisi penjual dan pembeli akan 

mempertimbangkan berdasarkan harga pasar dan harga transfer dimana laba yang diterima 

adalah sama antar divisi.  

Harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari permintaan dan penawaran barang 

dan jasa oleh penjual dengan konsumen di pasar.  

Harga transfer dimana laba yang diterima adalah sama antar divisi merupakan harga transfer 

yang disepakati antar manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli atas suatu barang dan 

jasa memiliki keuntungan yang sama antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. 

Semakin harga transfer yang disepakati tinggi maka keuntungan yang diterima manajer divisi 

penjual semakin besar, sebaliknya semakin harga transfer yang disepakati rendah maka 

keuntungan untuk manajer divisi pembeli semakin besar 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar!  

(waktu 1 menit) 

 

Pernyataan  Apakah anda setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

Anda kenal baik dengan manajer divisi 

lain karena sering bertemu untuk 

bersosialisasi dan mendiskusikan suatu 

permasalahan bersama – sama 

 Ya 

 Tidak 

Anda merasa bersaing dengan manajer 

divisi lain terkait dengan evaluasi kinerja 

yang mengukur kompensasi anda 

 Ya 

 Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang 

menurut anda tepat! (waktu 3 menit) 

Dalam perusahaan anda terdapat manajer divisi bagian dan manajer divisi perakitan 

dan menyatakan bahwa divisi bagian telah memproduksi batch komponen “ALPHA”. 

ALPHA dijual oleh divisi bagian ke divisi perakitan, yang kemudian akan memproses 

lebih lanjut ALPHA menjadi produk akhir untuk dijual ke pelanggan luar. Anda 

adalah seorang manajer divisi perakitan yang bertugas melakukan pembelian. 

Anda bebas memilih untuk mengestimasi harga transfer yang dapat diterima secara 

internal dalam satu perusahaan XYZ atau memilih untuk berdagang dengan pihak 

luar (diluar perusahaan XYZ).  

Saat ini kondisi kapasitas produksi ALPHA pada divisi bagian (penjual) mengalami 

kelebihan yang berarti barang ALPHA pada divisi bagian (penjual) terdapat sisa 

dan dapat megalami kerugian jika ALPHA tidak terjual seluruhnya. 

Diketahui harga pasar yang berlaku adalah $700 per komponen. Harga transfer 

yang memiliki laba yang sama antar divisi adalah $500 per komponen. Anda diberi 

kebebasan menentukan harga transfer apapun dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800. Setiap nominal harga transfer yang telah disepakati memiliki labanya sendiri 

tiap divisi. Berikut tabel laba yang diterima dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800: 

Harga Transfer 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Laba divisi Bagian 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Laba divisi Perakitan 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Anda memilih untuk berdagang dengan siapa? 

 Dengan manajer divisi di perusahaan XYZ 

 Dengan pihak luar (di luar perusahaan XYZ) 

Maka menurut anda, berapa harga transfer untuk ALPHA yang bisa diterima dalam 

kondisi yang sudah dijelaskan? 

$ 

 STOP! 
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Isilah pernyataan di bawah ini yang menurut anda tepat! 

(waktu ½ menit) 

 

Anda merupakan manajer divisi ………. dalam perusahaan XYZ 

 Bagian yang melakukan penjualan ALPHA 

 Perakitan yang melakukan pembelian ALPHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STOP! 
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Kuesioner 

Sebelum mengisi kuesioner, Mahasiswa dimohon mengisi identitas dibawah ini yang 

sesuai dengan diri Anda.  

1. Nama     : …………………………………………………………... 

2. TTL    : …………………………………………………………... 

3. Jenis Kelamin  :  a.   Laki – laki  b.   Perempuan  

4. Usia    : …….. tahun 

5. Pengalaman kerja  :  a. sudah pernah bekerja b. belum pernah bekerja 

6. Bidang pekerjaan  : a. akuntansi   b. non akuntansi 

Anda diminta menjawab pernyataan - pernyataan dibawah ini dengan memberi ceklist 

(v) pada salah satu kolom skala di setiap pernyataan.  

Keterangan :  

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral 

S = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

 

Fairness Concern (Chong et al, 2018) 

No Pernyataan Kuesioner STS TS N S SS 

1 Manager yang bertindak kooperatif harus diberi 

penghargaan 

     

2 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus diberi penghargaan 

     

3 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus mendapatkan pengembalian yang 

adil 
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LEMBAR EKSPERIMEN 
 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan dimohon untuk memperhatikan beberapa 

aturan berikut: 

1. Partisipan dimohon untuk mengerjakan sesuai dengan aba – aba 

eksperimenter dan tidak diperbolehkan melihat jawaban orang lain 

2. Tanda “STOP” yang ada di bagian bawah lembar eksperimen menandakan 

bahwa partisipan tidak diijinkan membuka halaman berikutnya sebelum ada 

aba – aba dari ekperimenter 

3. Perhatikan waktu yang diberikan untuk membaca atau mengisi soal – soal 

yang ada di setiap halaman eksperimen 

 

 

 

 

 STOP! 

K07 
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Pahami narasi di bawah ini! (waktu 3 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda merupakan manajer divisi dalam perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

XYZ. Anda memiliki manajer puncak yang tidak mendukung hubungan sosial yang 

baik untuk bersosialisasi antar manajer divisi. Dalam keseharian anda bekerja di 

perusahaan XYZ, anda berkonsentrasi pada pekerjaan yang ada daripada membuang 

– buang waktu untuk bersosialisasi dan menganggap hubungan sosial antar manajer 

divisi tidak relevan dalam produktivitas kerja. 

Selain itu, anda akan mendapatkan evaluasi atas hasil kinerja anda dari manajer 

puncak berupa kompensasi (gaji) berdasarkan kinerja divisi anda yang terdiri dari 

total kompensasi gaji tetap dan bonus. Bonus yang akan anda terima terikat dengan 

laba divisi. 

 

 

 STOP! 

Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antarpusat laba dalam suatu 

perusahaan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan laba divisi maupun laba perusahaan. 

Dalam menentukan harga transfer, seorang manajer divisi penjual dan pembeli akan 

mempertimbangkan berdasarkan harga pasar dan harga transfer dimana laba yang diterima 

adalah sama antar divisi.  

Harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari permintaan dan penawaran barang 

dan jasa oleh penjual dengan konsumen di pasar.  

Harga transfer dimana laba yang diterima adalah sama antar divisi merupakan harga transfer 

yang disepakati antar manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli atas suatu barang dan 

jasa memiliki keuntungan yang sama antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. 

Semakin harga transfer yang disepakati tinggi maka keuntungan yang diterima manajer divisi 

penjual semakin besar, sebaliknya semakin harga transfer yang disepakati rendah maka 

keuntungan untuk manajer divisi pembeli semakin besar 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar!  

(waktu 1 menit) 

 

Pernyataan  Apakah anda setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

Anda kenal baik dengan manajer divisi 

lain karena sering bertemu untuk 

bersosialisasi dan mendiskusikan suatu 

permasalahan bersama – sama 

 Ya 

 Tidak 

Anda merasa bersaing dengan manajer 

divisi lain terkait dengan evaluasi kinerja 

yang mengukur kompensasi anda 

 Ya 

 Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang 

menurut anda tepat! (waktu 3 menit) 

Dalam perusahaan anda terdapat manajer divisi bagian dan manajer divisi perakitan 

dan menyatakan bahwa divisi bagian telah memproduksi batch komponen “ALPHA”. 

ALPHA dijual oleh divisi bagian ke divisi perakitan, yang kemudian akan memproses 

lebih lanjut ALPHA menjadi produk akhir untuk dijual ke pelanggan luar. Anda 

adalah seorang manajer divisi bagian yang bertugas melakukan penjualan. 

Anda bebas memilih untuk mengestimasi harga transfer yang dapat diterima secara 

internal dalam satu perusahaan XYZ atau memilih untuk berdagang dengan pihak 

luar (diluar perusahaan XYZ).  

Saat ini kondisi kapasitas produksi ALPHA pada divisi bagian (penjual) mengalami 

kelebihan yang berarti barang ALPHA pada divisi bagian (penjual) terdapat sisa 

dan dapat megalami kerugian jika ALPHA tidak terjual seluruhnya. 

Diketahui harga pasar yang berlaku adalah $700 per komponen. Harga transfer 

yang memiliki laba yang sama antar divisi adalah $500 per komponen. Anda diberi 

kebebasan menentukan harga transfer apapun dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800. Setiap nominal harga transfer yang telah disepakati memiliki labanya sendiri 

tiap divisi. Berikut tabel laba yang diterima dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800: 

Harga Transfer 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Laba divisi Bagian 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Laba divisi Perakitan 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Anda memilih untuk berdagang dengan siapa? 

 Dengan manajer divisi di perusahaan XYZ 

 Dengan pihak luar (di luar perusahaan XYZ) 

Maka menurut anda, berapa harga transfer untuk ALPHA yang bisa diterima dalam 

kondisi yang sudah dijelaskan? 

$ 

 STOP! 
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Isilah pernyataan di bawah ini yang menurut anda tepat! 

(waktu ½ menit) 

 

Anda merupakan manajer divisi ………. dalam perusahaan XYZ 

 Bagian yang melakukan penjualan ALPHA 

 Perakitan yang melakukan pembelian ALPHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Kuesioner 

Sebelum mengisi kuesioner, Mahasiswa dimohon mengisi identitas dibawah ini yang 

sesuai dengan diri Anda.  

1. Nama     : …………………………………………………………... 

2. TTL    : …………………………………………………………... 

3. Jenis Kelamin  :  a.   Laki – laki  b.   Perempuan  

4. Usia    : …….. tahun 

5. Pengalaman kerja  :  a. sudah pernah bekerja b. belum pernah bekerja 

6. Bidang pekerjaan  : a. akuntansi   b. non akuntansi 

Anda diminta menjawab pernyataan - pernyataan dibawah ini dengan memberi ceklist 

(v) pada salah satu kolom skala di setiap pernyataan.  

Keterangan :  

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral 

S = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

 

Fairness Concern (Chong et al, 2018) 

No Pernyataan Kuesioner STS TS N S SS 

1 Manager yang bertindak kooperatif harus diberi 

penghargaan 

     

2 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus diberi penghargaan 

     

3 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus mendapatkan pengembalian yang 

adil 
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LEMBAR EKSPERIMEN 
 

Selama eksperimen berlangsung, partisipan dimohon untuk memperhatikan beberapa 

aturan berikut: 

1. Partisipan dimohon untuk mengerjakan sesuai dengan aba – aba 

eksperimenter dan tidak diperbolehkan melihat jawaban orang lain 

2. Tanda “STOP” yang ada di bagian bawah lembar eksperimen menandakan 

bahwa partisipan tidak diijinkan membuka halaman berikutnya sebelum ada 

aba – aba dari ekperimenter 

3. Perhatikan waktu yang diberikan untuk membaca atau mengisi soal – soal 

yang ada di setiap halaman eksperimen. 

 

 

 

 

 
STOP! 

K08 
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Pahami narasi di bawah ini! (waktu 3 menit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda merupakan manajer divisi dalam perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

XYZ. Anda memiliki manajer puncak yang tidak mendukung hubungan sosial yang 

baik untuk bersosialisasi antar manajer divisi. Dalam keseharian anda bekerja di 

perusahaan XYZ, anda berkonsentrasi pada pekerjaan yang ada daripada membuang 

– buang waktu untuk bersosialisasi dan menganggap hubungan sosial antar manajer 

divisi tidak relevan dalam produktivitas kerja. 

Selain itu, anda akan mendapatkan evaluasi atas hasil kinerja anda dari manajer 

puncak berupa kompensasi (gaji) berdasarkan kinerja keseluruhan perusahaan yang 

terdiri dari total kompensasi gaji tetap dan bonus. Bonus yang akan anda terima 

terikat dengan laba keseluruhan perusahaan. 

 

 

 STOP! 

Harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antarpusat laba dalam suatu 

perusahaan yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan laba divisi maupun laba perusahaan. 

Dalam menentukan harga transfer, seorang manajer divisi penjual dan pembeli akan 

mempertimbangkan berdasarkan harga pasar dan harga transfer dimana laba yang diterima 

adalah sama antar divisi.  

Harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat dari permintaan dan penawaran barang 

dan jasa oleh penjual dengan konsumen di pasar.  

Harga transfer dimana laba yang diterima adalah sama antar divisi merupakan harga transfer 

yang disepakati antar manajer divisi penjual dengan manajer divisi pembeli atas suatu barang dan 

jasa memiliki keuntungan yang sama antar divisi dalam satu perusahaan yang sama. 

Semakin harga transfer yang disepakati tinggi maka keuntungan yang diterima manajer divisi 

penjual semakin besar, sebaliknya semakin harga transfer yang disepakati rendah maka 

keuntungan untuk manajer divisi pembeli semakin besar 
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Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut anda benar!  

(waktu 1 menit) 

 

Pernyataan  Apakah anda setuju dengan 

pernyataan tersebut? 

Anda kenal baik dengan manajer divisi 

lain karena sering bertemu untuk 

bersosialisasi dan mendiskusikan suatu 

permasalahan bersama – sama 

 Ya 

 Tidak 

Anda merasa bersaing dengan manajer 

divisi lain terkait dengan evaluasi kinerja 

yang mengukur kompensasi anda 

 Ya 

 Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STOP! 
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Pahami narasi di bawah ini dan jawablah pertanyaan yang 

menurut anda tepat! (waktu 3 menit) 

Dalam perusahaan anda terdapat manajer divisi bagian dan manajer divisi perakitan 

dan menyatakan bahwa divisi bagian telah memproduksi batch komponen “ALPHA”. 

ALPHA dijual oleh divisi bagian ke divisi perakitan, yang kemudian akan memproses 

lebih lanjut ALPHA menjadi produk akhir untuk dijual ke pelanggan luar. Anda 

adalah seorang manajer divisi bagian yang bertugas melakukan penjualan. 

Anda bebas memilih untuk mengestimasi harga transfer yang dapat diterima secara 

internal dalam satu perusahaan XYZ atau memilih untuk berdagang dengan pihak 

luar (diluar perusahaan XYZ).  

Saat ini kondisi kapasitas produksi ALPHA pada divisi bagian (penjual) mengalami 

kelebihan yang berarti barang ALPHA pada divisi bagian (penjual) terdapat sisa 

dan dapat megalami kerugian jika ALPHA tidak terjual seluruhnya. 

Diketahui harga pasar yang berlaku adalah $700 per komponen. Harga transfer 

yang memiliki laba yang sama antar divisi adalah $500 per komponen. Anda diberi 

kebebasan menentukan harga transfer apapun dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800. Setiap nominal harga transfer yang telah disepakati memiliki labanya sendiri 

tiap divisi. Berikut tabel laba yang diterima dalam kisaran harga dari $200 hingga 

$800: 

Harga Transfer 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Laba divisi Bagian 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Laba divisi Perakitan 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 

Anda memilih untuk berdagang dengan siapa? 

 Dengan manajer divisi di perusahaan XYZ 

 Dengan pihak luar (di luar perusahaan XYZ) 

Maka menurut anda, berapa harga transfer untuk ALPHA yang bisa diterima dalam 

kondisi yang sudah dijelaskan? 

$ 

 

STOP! 
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Isilah pernyataan di bawah ini yang menurut anda tepat! 

(waktu ½ menit) 

 

Anda merupakan manajer divisi ………. dalam perusahaan XYZ 

 Bagian yang melakukan penjualan ALPHA 

 Perakitan yang melakukan pembelian ALPHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STOP! 
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Kuesioner 

Sebelum mengisi kuesioner, Mahasiswa dimohon mengisi identitas dibawah ini yang 

sesuai dengan diri Anda.  

1. Nama     : …………………………………………………………... 

2. TTL    : …………………………………………………………... 

3. Jenis Kelamin  :  a.   Laki – laki  b.   Perempuan  

4. Usia    : …….. tahun 

5. Pengalaman kerja  :  a. sudah pernah bekerja b. belum pernah bekerja 

6. Bidang pekerjaan  : a. akuntansi   b. non akuntansi 

Anda diminta menjawab pernyataan - pernyataan dibawah ini dengan memberi ceklist 

(v) pada salah satu kolom skala di setiap pernyataan.  

Keterangan :  

STS = Sangat Tidak Setuju  

TS = Tidak Setuju  

N = Netral 

S = Setuju  

SS = Sangat Setuju  

 

Fairness Concern (Chong et al, 2018) 

No Pernyataan Kuesioner STS TS N S SS 

1 Manager yang bertindak kooperatif harus diberi 

penghargaan 

     

2 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus diberi penghargaan 

     

3 Manajer yang bertindak untuk kepentingan 

bersama harus mendapatkan pengembalian yang 

adil 
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Lampiran 18 Tabulasi Data 

Data Partisipan yang Lolos Uji Manipulasi 

NO 
Kode 

Eksperimen 
LT PES pelaku partner TP TP FC 

1 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 600 5 5 5 

2 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 450 4 4 3 

3 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 400 4 4 4 

4 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 400 3 5 4 

5 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 400 5 4 4 

6 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 450 3 4 4 

7 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 400 3 3 3 

8 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 500 4 4 4 

9 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 400 4 4 4 

10 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 450 3 3 2 

11 K01 Supportive Kompetitif pembeli dalam 300 5 4 3 

12 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 400 4 5 4 

13 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 400 4 4 5 

14 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 350 1 1 1 

15 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 500 4 4 3 

16 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 650 4 4 3 

17 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 550 5 5 5 

18 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 500 5 5 5 

19 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 600 4 4 4 

20 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 350 4 4 3 

21 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 450 5 5 3 

22 K02 Supportive Kooperatif pembeli dalam 450 5 5 5 

23 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 500 5 5 4 

24 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 450 4 4 4 

25 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 350 5 4 4 

26 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 500 5 5 4 

27 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 600 4 4 5 

28 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 550 4 5 5 

29 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 450 4 3 4 

30 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 450 4 5 5 

31 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 400 3 4 3 
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NO 
Kode 

Eksperimen 
LT PES pelaku partner TP TP FC 

32 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 500 4 4 3 

33 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 500 4 4 4 

34 K03 Supportive Kompetitif penjual dalam 500 3 4 5 

35 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 600 4 4 4 

36 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 600 5 5 5 

37 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 700 4 4 4 

38 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 550 5 5 4 

39 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 480 4 4 4 

40 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 700 4 4 4 

41 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 550 5 5 5 

42 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 700 4 3 4 

43 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 600 4 4 5 

44 K04 Supportive Kooperatif penjual dalam 650 4 4 4 

45 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 250 5 5 4 

46 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 450 5 5 4 

47 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 200 3 4 4 

48 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 400 4 4 4 

49 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 450 4 4 3 

50 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 400 4 3 3 

51 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 250 5 4 4 

52 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 300 4 4 4 

53 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 450 5 5 4 

54 K05 Non-supportive Kompetitif pembeli dalam 400 4 4 5 

55 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 650 4 4 5 

56 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 400 5 4 2 

57 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 450 5 2 4 

58 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 350 4 4 4 

59 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli luar 500 5 3 5 

60 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 300 3 3 3 

61 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 300 4 3 4 

62 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 500 3 4 4 

63 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 250 4 3 4 

64 K06 Non-supportive Kooperatif pembeli dalam 350 3 4 4 

65 K07 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 650 4 4 4 
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NO 
Kode 

Eksperimen 
LT PES pelaku partner TP TP FC 

66 K07 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 600 4 4 4 

67 K07 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 550 5 5 5 

68 K07 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 500 4 4 4 

69 K07 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 550 3 4 3 

70 K07 Non-supportive Kompetitif penjual luar 400 5 5 4 

71 K07 Non-supportive Kompetitif penjual luar 400 4 4 4 

72 K07 Non-supportive Kompetitif penjual luar 550 4 4 5 

73 K07 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 450 5 4 4 

74 K07 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 650 5 5 5 

75 K07 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 600 5 3 4 

76 K08 Non-supportive Kooperatif penjual luar 200 4 4 4 

77 K08 Non-supportive Kooperatif penjual dalam 650 5 3 3 

78 K08 Non-supportive Kooperatif penjual dalam 500 4 4 4 

79 K08 Non-supportive Kooperatif penjual luar 600 2 2 1 

80 K08 Non-supportive Kooperatif penjual luar 300 2 1 1 

81 K08 Non-supportive Kooperatif penjual dalam 450 4 3 3 

82 K08 Non-supportive Kooperatif penjual dalam 400 4 4 4 

83 K08 Non-supportive Kooperatif penjual luar 200 4 4 4 

84 K08 Non-supportive Kooperatif penjual dalam 700 5 5 5 

85 K08 Non-supportive Kooperatif penjual dalam 350 4 4 3 

86 K08 Non-supportive Kooperatif penjual dalam 500 4 4 4 

 

Data Partisipan yang Tidak Lolos Uji Manipulasi 

No 
Kode 

Eksperimen 
LT PES Pelaku Partner TP TP FC 

1 K01 Non-supportive Kompetitif Pembeli dalam 650 4 4 4 

2 K01 Supportive Kompetitif Penjual dalam 550 4 3 4 

3 K01 Supportive Kompetitif Penjual dalam 600 4 3 2 

4 K02 Non-supportive Kompetitif Pembeli dalam 250 4 4 4 

5 K02 Supportive Kooperatif Penjual dalam 250 5 5 5 

6 K02 Supportive Kompetitif Pembeli dalam 500 5 5 3 

7 K03 Non-supportive Kompetitif penjual dalam 500 5 5 4 

8 K04 Supportive Kooperatif Pembeli dalam 400 5 4 5 
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No 
Kode 

Eksperimen 
LT PES Pelaku Partner TP TP FC 

9 K04 Supportive Kooperatif Pembeli dalam 500 3 2 3 

10 K04 Supportive Kompetitif Penjual dalam 600 5 4 4 

11 K04 Non-supportive Kooperatif Penjual dalam 500 5 5 5 

12 K05 Non-supportive Kooperatif Pembeli dalam 700 3 3 3 

13 K05 Non-supportive Kooperatif Pembeli dalam 600 4 4 4 

14 K06 Non-supportive Kooperatif Penjual dalam 300 5 5 5 

15 K06 Supportive Kooperatif Penjual dalam 400 4 4 4 

16 K07 Supportive Kompetitif Penjual dalam 350 4 4 4 

17 K07 Non-supportive Kompetitif Pembeli dalam 650 5 4 5 

18 K08 Supportive Kooperatif Penjual dalam 500 5 5 5 
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