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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

4. D 

4.1. Gambaran Umum Partisipan 

4.1.1. Jumlah Partisipan Penelitian 

Partisipan pada eksperimen ini adalah mahasiswa aktif Unika 

Soegijapranata Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi 

Akuntansi. Pada eksperimen ini tidak ada kriteria lain selain hal tersebut 

dan sampel dipilih secara acak yaitu dengan memilih salah satu dari 

semua mata kuliah yang berjalan disemester ganjil tahun ajaran 

2019/2020 dengan cara undian. 

Tabel 4. Jumlah partisipan penelitian 

KONDISI 
Mengikuti 

Eksperimen 

Tidak Lolos Uji 

Manipulasi 

Yang 

Digunakan 

1 
Model Evaluasi Separate 

- Framing Positif 
21 2 19 

2 
Model Evaluasi Separate 

- Framing Negatif 
22 1 21 

3 
Model Evaluasi Joint - 

Framing Positif 
22 3 19 

4 
Model Evaluasi Joint - 

Framing Negatif 
21 3 18 

Total 86 9 77 

Sumber : Data primer diolah, 2019 (Lampiran 8 – 12) 

Tabel 4 menunjukkan jumlah partisipan yang berpartisipasi 

dalam eksperimen pada penelitian ini. Jumlah yang mengikuti 

eksperimen sebanyak 86 mahasiswa. Jumlah partisipan yang 

mengikuti eksperimen pada kondisi 1 sebanyak 21 orang terdiri dari 
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10 orang kelas Matematika Bisnis 1.2 dan 11 orang kelas Matematika 

Bisnis 1.3 data ini terdapat pada lampiran 9. Jumlah partisipan yang 

mengikuti eksperimen pada kondisi 2 sebanyak 22 orang terdiri dari 

10 orang kelas Matematika Bisnis 1.2 dan 12 orang kelas Matematika 

Bisnis 1.3 data ini terdapat pada lampiran 10. Jumlah partisipan yang 

mengikuti eksperimen pada kondisi 3 sebanyak 22 orang terdiri dari 

10 orang kelas Matematika Bisnis 1.2 dan 12 orang kelas Matematika 

Bisnis 1.3 data ini terdapat pada lampiran 11. Jumlah partisipan yang 

mengikuti eksperimen pada kondisi 4 sebanyak 21 orang terdiri dari 9 

orang kelas Matematika Bisnis 1.2 dan 12 orang kelas Matematika 

Bisnis 1.3 data ini terdapat pada lampiran 12. 

Sedangkan, yang tidak lolos uji manipulasi sebanyak 9 orang 

yaitu kondisi 1 sebanya 2 orang, kondisi 2 sebanyak 1 orang, kondisi 

3 sebanyak 3 orang dan kondisi 4 juga 3 orang dapat dilihat pada 

lampiran 8 - 12. Partisipan yang tidak lolos uji manipulasi yaitu 

partisipan yang tidak bias menjawab soal uji manipulasi yang peneliti 

berikan pada saat eksperimen berlangsung. Soal uji manipulasi 

bertujuan untuk mengetahui apakah partisipan mengerti dengan apa 

yang mereka lakukan pada saat eksperimen. Kemudian partisipan 

yang lolos uji manipulasi dan datanya digunakan pada eksperimen ini 

sebanyak 77 orang terdiri dari kondisi 1 sebanyak 19 orang, kondisi 2 

sebanyak 21 orang, kondisi 3 sebanyak 19 orang dan kondisi 4 

sebanyak18 orang dapat dilihat pada lampiran 8 – 12. 
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4.1.2. Data Diri Partisipan 

Tabel 5. Jumlah partisipan berdasarkan jenis kelamin dan angkatan 

Keterangan 
Jumlah 

Partisipan 

Jenis 

Kelamin 

Laki - laki 24 

Perempuan 53 

Total 77 

Angkatan 

2016 5 

2018 2 

2019 70 

Total 77 

Sumber : Data primer diolah, 2019 (Lampiran 8) 

Tabel 5. Di atas menunjukan jumlah partisipan berdasarkan 

jenis kelamin dan angkatan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah 

partisipan perempuan 53 orang lebih banyak dari pada jumlah 

partisipan laki – laki yang hanya sebanyak 24 orang. Sedangkan 

berdasarkan angkatan, jumlah partisipan angkatan 2019 yang 

mendominasi penelitian ini ada sebanyak 70 orang. 

4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel utama 

dari penelitian ini. Tabel di bawah ini akan menunjukan statistik deskriptif 

dari penilaian kinerja lingkungan yang ada dalam penelitian ini. 

Berdasarkan tabel 6. Maka diketakui variabel penilaian kinerja lingkungan 

pada penelitian termasuk dalam kategori sedang. 
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Tabel 6. Deskriptif Statistik 

Variabel Kisaran Teoritis Kisaran Aktual Mean 

Rentang Skala 

Keterangan 

Rendah  Sedang Tinggi 

Penilaian 

Kinerja 

Lingkungan 

0 - 100 10 - 92  51 0 - 33,33 33,34 - 66,67 66,68-100 SEDANG 

 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (Lampiran 8)
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4.3. Hasil Uji Validitas Internal 

Desain penelitian dikatakan baik harus memiliki validitas internal 

yang baik yaitu memenuhi unsur seperti menurut (Jogiyanto, 2013): 

4.3.1. Histori 

Histori yaitu pengalaman yang dimiliki oleh partisipan dan peristiwa 

tertentu yang dialami oleh subjek selama eksperimen berlangsung 

sehingga reaksi partisipan pada saat eksperimen tidak hanya disebabkan 

oleh manipulasi eksperimen, namun juga karena factor lain yaitu faktor 

histori. Dalam penelitian ini, partisipan yang tidak memiliki 

pengalaman dan eksperimen dalam waktu yang singkat sehingga tidak 

ada efek histori. 

4.3.2. Maturasi 

Maturasi adalah perubahan alamiah yang dialami subjek akibat dari 

waktu. Selama eksperimen berlangsung, subjek bisa merasa lelah, 

bosan dan lapar. Akibatnya, hasil eksperimen kemungkinan akan 

dipengaruhi oleh kondisi subjek tersebut. Di dalam penelitian ini, 

eksperimenter melakukan eksperimen dalam waktu yang sangat singkat 

yaitu kurang lebih 10 menit sehingga dapat dipastikan tidak adanya 

maturasi. 

4.3.3.  Testing 

Testing yaitu gangguan pada eksperimen yang diakibatkan oleh 

pertambahan kemampuan atau pengalaman subjek dalam memahami 

eksperimen. Dalam penelitian ini, eksperimenter tidak memberikan 
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soal latihan kepada partisipan, sehingga penelitian ini tidak akan ada 

learning effect. 

4.3.4. Instrumentasi 

Instrumentasi yaitu dampak dari penggantian instrument pengamat 

atau pengukur dalam penelitian eksperimen yang dapat mempengaruhi 

hasil karena akan adanya kemungkinan memberikan hasil yang 

berbeda. Eksperimenter tidak melakukan penggantian alat ukur sama 

sekali jadi tidak akan terjadi efek instrumentasi. 

4.3.5. Seleksi 

Seleksi terjadi jika menentukan eksperimen yang berbeda kelas, 

memungkinkan terjadinya perbedaan sifat partisipan antar satu kelas 

dengan kelas yang lainnya. Selain itu, besar perubahan reaksi yang 

terjadi mendapatkan gangguan dari variabel perbedaan kelas itu. Maka 

dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi bukan karen manipulasi, 

namun juga karena pengaruh perbedaan kelas. Pada penelitian ini, 

peneliti melakukan uji beda pada setiap kelas dan mendapatkan hasil 

tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kinerja partisipan tiap 

kelas. Tabel – tabel dibawah ini adalah hasilnya: 
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Tabel 7. Uji beda tiap kelas dalam kondisi 1 

KONDISI 1 

Model Evaluasi Separate - 

Framing Positif 

Kelas N MEAN 

1.2 10 83,9 

1.3. 9 83,56 

Total 19 83,74 

SIG 0,904 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (lampiran 1) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan 

kinerja tiap kelas pada kondisi 1 yaitu model evaluasi separate dan 

framing positif. 

Tabel 8. Uji beda tiap kelas dalam kondisi 2 

KONDISI 2 

Model Evaluasi Separate - 

Framing Negatif 

Kelas N MEAN 

1.2 9 48,11 

1.3. 12 48,17 

Total 21 48,14 

SIG 0,985 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (lampiran 2) 

Tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan 

kinerja tiap kelas pada kondisi 2 yaitu model evaluasi separate dan 

framing negatif. 
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Tabel 9. Uji beda tiap kelas dalam kondisi 3 

KONDISI 3 

Model Evaluasi Joint - 

Framing Positif 

Kelas N MEAN 

1.2 8 70,38 

1.3. 11 71,73 

Total 19 71,16 

SIG 0,721 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (lampiran 3) 

Tabel 9 dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan kinerja 

tiap kelas pada kondisi 3 yaitu model evaluasi joint dan framing positif. 

Tabel 10. Uji beda tiap kelas dalam kondisi 4 

KONDISI 4 

Model Evaluasi Joint - 

Framing Negatif 

Kelas N MEAN 

1.2 8 25,75 

1.3. 10 28,9 

Total 18 27,5 

SIG 0,51 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (lampiran 4) 

Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan 

kinerja tiap kelas pada kondisi 4 yaitu model evaluasi joint dan framing 

negatif. 

4.3.6. Regresi  

Regresi terjadi apabila subjek dipilih secara tak acak dari populasi. 

Pengambilan sampel yang tidak acak dapat memberikan dampak 

tertentu bagi hasil penelitian. Dalam penelitian ini partisipan yang 

terlibat dipilih secara acak yaitu dengan cara memilih satu dari semua 
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mata kuliah yang berjalan di semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 

dengan cara undian, sehingga tidak terjadi regresi. 

4.3.7. Mortalitas 

Mortalitas adalah kegagalan subjek untuk melanjutkan 

keikutsertaannya dalam proses eksperimen. Dikarenakan mereka 

terlalu lelah atau bosan sehingga mereka memutuskan untuk 

menghentikan partisipasi mereka. Mortalitas pada eksperimen dapat 

terjadi bila ada yang drop out saat eksperimen berlangsung. Penelitian 

ini dilakukan secara langsung di ruang kelas dengan waktu yang singkat 

dan tidak adanya pretest-protest sehingga tidak terjadi mortality 

eksperimen 

4.4. Hasil Validitas Eksternal 

Menurut (Jogiyanto, 2013) validitas eksternal menunjukkan hasil dari 

suatu penelitian adalah valid. Dapat dikatakan valid jika dapat 

digeneralisasi ke semua waktu, situasi, dan objek yang berbeda. Supaya 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi, sampel penelitian harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut menurut (Jogiyanto, 2013): 

4.4.1. Dapat digeneraliasasikan hasilnya ke semua objek yang 

berbeda 

Sampel pada penelitian ini tidak memiliki catatan tertentu, 

sehingga objek dapat digeneralisasikan pada objek yang berbeda. 
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4.4.2. Dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua situasi yang berbeda 

Penelitian ini melibatkan banyak situasi yang berbeda – beda, 

dalam satu kelas eksperimen terdapat 4 situasi yang berbeda, 

sehingga validitas eksternalnya pun tinggi. 

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.5.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1: penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika 

mendapat framing positif.  

Tabel 11. Uji Normalitas Kolmogrov – Smirnov Test Hipotesis 1 

Hipotesis 1 

N 77 

Kolmogorov-z 0,928 

Sig 0,355 

Hasil Uji Berdistribusi Normal 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (Lampiran 6) 

Dalam tabel di atas dapat dikertahui bahwa data berdistribusi 

normal karena sig > 0,05, maka uji One way anova dapat dilakukan. 

Dibawah ini merupakan hasil pengujian untuk hipotesis 1 

menggunakan one way anova: 

Tabel 12. Uji One Way Anova Hipotesis 1 

Hipotesis 1  

F tabel F hitung Sig 

3,968 221,645 0,000 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (Lampiran 5) 
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Tabel 13. Desain Eksperimen dengan nilai means Hipotesis 1 

Kinerja Lingkungan 

Model Evaluasi 

Model Evaluasi 

Separate 

Model Evaluasi 

Joint 

Framing 

Framing 

Positif 
77,45 

Framing 

Negatif 
38,62 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (Lampiran 5) 

Pada tabel 12 terdapat hasil uji one way anova dengan nilai F 

hitung sebesar 221,645 > dari nilai F tabel sebesar 3,968 yang artinya 

model fit yaitu variabel independent secara bersama – sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa framing berpengaruh terhadap penilaian kinerja lingkungan. Pada 

tabel 12 juga terdapat hasil uji one way anova dengan signifikansi 0,000 

yang berarti signifikan karena sig < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis 1 diterima yaitu penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik 

ketika mendapat framing positif. Hasil hipotesis 1 ditegaskan pada tabel 

13 yang menunjukkan pada nilai mean dari framing positif sebesar 77,45 

lebih besar dibandingkan dengan framing negatif sebesar 38,62.  

4.5.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2: Penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika ada 

framing positif dan menggunakan model evaluasi separate. 
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Tabel 14. Uji Two Way Anova Hipotesis 2 

Hipotesis 2 

F tabel F hitung  Sig 

3,968 5,439 0,022 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (Lampiran 7) 

Tabel 15. Desain Eksperimen dengan nilai means Hipotesis 2 

Kinerja Lingkungan 

Model Evaluasi 

Model Evaluasi 

Separate 

Model Evaluasi 

Joint 

Framing 

Framing 

Positif 
83,74 71,16 

Framing 

Negatif 
48,14 27,5 

Sumber: Data primer diolah, 2019 (Lampiran 7) 

Pada tabel 14 terdapat hasil uji two way anova dengan nilai F 

hitung sebesar 221,645 > dari nilai F tabel sebesar 3,968 yang artinya 

model fit yaitu variabel independent dan variabel moderasi secara 

bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa framing dan model evaluasi 

berpengaruh terhadap penilaian kinerja lingkungan. Pada tabel 14 

terdapat hasil uji two way anova dengan signifikansi 0,022 yang berarti 

signifikan karena sig < 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 

diterima yaitu penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika ada 

framing positif dan menggunakan model evaluasi separate. Hasil 

hipotesis 2 ditegaskan pada tabel 15 yang ditunjukkan dari nilai mean 
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pada sel 1 yaitu framing positif dan model evaluasi separate sebesar 

83,74 lebih tinggi dibandingkan dengan sel lainnya. 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pembahasan Hipotesis 1 

Dalam penelitian eksperimen ini menyimpulkan hasil yang sama 

seperti penelitian sebelumnya milik (Alewine et al., 2016) yaitu 

penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika mendapat framing 

positif.. Sehingga penelitian ini memberikan manfaat kepada manajer 

keuangan perusahaan, agar tahu bagaimana dapat dinilai baik oleh 

manajer investasi yang akan menanamkan investasi pada perusahaan. 

Manajer keuangan perusahaan dapat memberikan framing positif 

dengan cara menyajikan informasi keuangan perusahaan seperti 

menyajikan persentase yang tinggi terhadap bahan bekas yang didaur 

ulang kembali menjadi produk pada perusahaan dan total pujian yang 

diberikan pelanggan tinggi pada kinerja lingkungan perusahaan. Serta 

berusaha menjadikan perusahaan sebagai benchmark atau mendekati 

pelaporan keuangan dari benchmark, agar perusahaan dapat dinilai baik 

oleh manajer investasi yang akan menanamkan investasinya. 

4.6.2. Pembahasan Hipotesis 2 

Dalam penelitian eksperimen ini menyimpulkan hasil yang sama 

seperti penelitian sebelumnya milik (Alewine et al., 2016) yaitu 

penilaian kinerja lingkungan akan lebih baik ketika diberi framing 

positif dan menggunakan model evaluasi separate. Sehingga penelitian 
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ini memberikan manfaat kepada manajer keuangan perusahaan, agar 

tahu bagaimana dapat dinilai baik oleh manajer investasi yang akan 

menanamkan investasi pada perusahaan dan tahu waktu yang tepat 

untuk mengeluarkan laporan keuangan perusahaan. Manajer keuangan 

perusahaan dapat memberikan framing positif dengan cara menyajikan 

informasi keuangan perusahaan seperti menyajikan persentase yang 

tinggi terhadap bahan bekas yang di daur ulang kembali menjadi produk 

pada perusahaan dan total pujian yang diberikan pelanggan tinggi pada 

kinerja lingkungan perusahaan. Serta berusaha menjadikan perusahaan 

sebagai benchmark atau mendekati pelaporan keuangan dari 

benchmark, agar perusahaan dapat dinilai baik oleh manajer investasi 

yang akan menanamkan investasinya. 

Manajer keuangan juga tahu waktu yang tepat untuk mengeluarkan 

laporan keuangan perusahaan agar perusahaan terhindari dievaluasi 

secara bersama (sekali mengevaluasi 2 perusahaan) oleh manajer 

investasi. Karena, jika dievaluasi bersamaan menurut hasil penelitian 

ini maka penilaian kinerja lingkungan perusahaan akan tidak baik 

dibandingkan jika perusahaan dievaluasi secara terpisah (sekali 

mengevaluasi 1 perusahaan). Manajer investasi jika menilai dengan 

cara model evaluasi joint (sekali menilai 2 perusahaan) maka akan 

terjadi ketidak fokusan karena ada 2 perusahaan yang dibandingkan 

sehingga membuat penilaian kinerja lingkungan perusahaan menjadi 

tidak baik dan berbeda jika manajer investasi menilai perusahaan 
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dengan cara model evaluasi separate (sekali menilai 1 perusahaan) 

maka manajer investasi akan lebih fokus saat menilai perusahaan 

sehingga perusahaan akan dinilai lebih baik. Maka, manajer keuangan 

perusahaan mengeluarkan laporan keuangan pada waktu dan tanggal 

yang berbeda dari perusahaan lainnya agar dievaluasi secara terpisah 

dan mendapatkan penilaian kinerja lingkungan yang lebih baik. 

  


