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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Menurut Iwan Satibi (2011:74) dalam Febriyansyah 2017 pengertian objek 

penelitian yaitu : “Objek penelitian secara umum akan memetakan atau 

menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif, 

yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, 

tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang 

dimaksud,” maka objek penelitian ini berlokasi di Universitas Katholik 

Soegijapranata, kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa program studi Akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata yang telah menempuh mata kuliah Akuntansi 

Manajemen angkatan 2017. Populasi didasarkan pada pemahaman akuntansi dasar 

dan penganggaran dasar yang telah ditempuh mahasiswa. Hartono (2013:98) 

menyatakan metode pengambilan sampel non probabilitas dapat berupa purposive 

sampling dengan kriteria tertentu atau berupa convenience sampling. Maka, 

metode penyampelan pada penelitian ini dengan menggunakan non-probability 

sampling, purposive sampling dengan judgment mahasiswa yang telah menempuh 

mata kuliah Akuntansi Manajemen angkatan 2017 sebanyak 179 orang.  

Berdasarkan Roscoe (1975) yang dikutip dalam Sekaran (2006) ukuran sampel 

yang ideal : 

1. Ukuran sampel 30-500 

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel, ukuran sampel minimum 30 

untuk tiap kategori adalah tepat 

3. Dalam penelitian multivariate, ukuran sampel sebaiknya sepuluh kali 

dari jumlah variabel penelitian 
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4. Penelitian eksperimen sederhana dengan kontrol eksperimen yang 

ketat, penelitian yang sukses dengan sampel antara 10-20 

Menurut Hartono (2013:106) semakin besar sampel yang digunakan maka 

semakin tinggi presisi atau semakin kecil kesalahan standar estimasinya. Secara 

umum, jumlah sampel yang besar adalah minimal 30 partisipan. Pada penelitian 

ini terdapat 27 partisipan kelompok kontrol, 30 partisipan kelompok punishment 

dan 32 partisipan kelompok reward. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data kuantitatif 

penelitian ini adalah data primer.Menurut Sugiyono (2012:139) dalam 

Febriansyah (2017) bahwa : “Sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data”. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Desain Eksperimen 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan strategi 

pengamatan langsung menggunakan teknik eksperimen.  

3.4.2 Desain Eksperimen 

Eksperimen ini terbagi menjadi dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok 

perlakuan reward dan punishment. Reward dan punishment pada penelitian ini 

merupakan kondisi between subject sehingga setiap partisipan mendapat salah 

satu perlakuan dan kelompok treatment ditentukan secara acak.  
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Tabel 1. Desain Eksperimen 

Reward 

 

Punishment 

 

 

Pada eksperimen ini, partisipan berperan sebagai manajer bawah bagian 

PT. Code Red perusahaan yang bergerak di bidang kriptanalisis yang untuk 

memecahkan kode-kode tertentu. Banyaknya kode yang dapat dipecahkan 

partisipan merupakan hasil produksi PT. Code Red. Partisipan diharuskan 

membuat target produksi yang akan diajukan kepada manajer atas (peneliti). 

Emosi positif partisipan dipicu dengan pemberian insentif jika manajer bawah 

dapat melampaui target produksi sedangkan emosi negatif partisipan dipicu 

dengan pemotongan gaji jika manajer bawah tidak dapat melampaui target 

produksi namun pada kelompok kontrol tidak diberikan skenario insentif maupun 

pemotongan gaji.  

Setelah partisipan mengetahui kemampuan kinerjanya serta perhitungan 

insentif atau pemotongan gaji yang diberikan, partisipan diminta menentukan 

target produksi kepada manajer atas. Partisipan kemudian diminta mengisi 

kuesioner niat etis untuk mengetahui tinggi rendahnya etika partisipan. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui kecenderungan partisipan sebagai manajer bawah 

dalam membuat senjangan anggaran. 

 

 

 

 

Intensitas Emosi Senjangan Anggaran Niat Etis 

Intensitas Emosi Senjangan Anggaran Niat Etis 
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Prosedur penelitian ini terbagi menjadi beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Membagikan kuesioner dan angket kepada partisipan 

Langkah pertama diawali dengan pembagian kuesioner niat etis dan 

kertas penugasan kepada partisipan secara acak. Masing-masing 

peserta memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapat kelompok 

perlakuan reinforcement reward atau punishment, atau kontrol. 

2. Menjelaskan mengenai penelitian yang akan dilakukan 

Penjelasan oleh peneliti tentang bagaimana mengisi angket agar 

partisipan mengerti apa yang harus dilakukan pada saat penelitian 

berlangsung. 

3. Pengisian data demografis oleh partisipan 

Partisipan mengisi data demografis berupa jenis kelamin dan  

konfirmasi telah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen. 

4. Pengisian kuesioner AIM dan niat etis selama 20 menit 

Partisipan diminta untuk mengisi kuesioner AIM sebanyak 40 butir 

pertanyaan untuk menentukan tinggi rendahnya intensitas emosi 

dilanjutkan mengisi kuesioner niat etis hasil kembangan Peters (1972) 

sebanyak 29 butir pertanyaan untuk mengetahui kecenderungan etika 

individu tiap partisipan. 

5. Pelaksanaan tugas latihan selama 3 menit 

Partisipan melakukan tugas latihan selama 3 menit di lembar angket 

yang telah diberikan. Setelah partisipan menyelesaikan tugas produksi, 

partisipan diminta menuliskan hasil latihan pada angket tersebut. 

6. Treatment pada masing-masing kelompok perlakuan 

Setelah menyelesaikan tugas latihan, partisipan diminta untuk 

membaca dan memahami kasus sesuai dengan kelompok perlakuan. 

7. Pelaksanaan tugas produksi 1 selama 5 menit 

Partisipan melakukan tugas produksi 1 selama 5 menit di lembar 

angket yang telah diberikan. Setelah partisipan menyelesaikan tugas 

produksi, partisipan diminta menuliskan hasil produksi 1 pada angket 

tersebut. 
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8. Penentuan target anggaran yang akan diajukan kepada atasan oleh 

partisipan selama 2 menit 

Setelah mengerti kasus masing-masing yang dihadapi, partisipan 

diminta menuliskan target tugas produksi untuk periode berikutnya 

yang akan diberikan kepada atasan selama 2 menit. 

9. Pengisian manipulation check 

Partisipan diminta mengisi manipulation check. 

 

3.4.3 Alat Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 

untuk mengukur variabel independen intensitas emosi dan niat etis sedangkan 

hasil penugasan digunakan untuk mengukur variabel dependen yaitu senjangan 

anggaran. 

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Beberapa variabel yang ada pada penelitian ini, diantaranya : 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah intensitas emosi. 

Intensitas emosi adalah kuat lemahnya emosi yang dimiliki individu. 

Intensitas emosi individu diukur dengan 40 item Affect Intensity 

Measurements (AIM). AIM adalah alat ukur yang paling umum dan valid 

untuk mengukur intensitas respons individu (Larsen dkk., 1986; Larsen 

dan Diener, 1987; Larsen, 2009). AIM berisi 6-item skala Likert (“Tidak 

pernah”, “Hampir tidak pernah”, “Jarang”, “Sering”, “Sangat sering”, 

“Selalu”) dengan 11 indikator yang berskor terbalik, yaitu indikator nomor 

12, 19, 16, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 37, dan 40. Total skor yang semakin 

tinggi mengindikasikan intensitas emosi yang tinggi pula. 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah senjangan anggaran. 

Senjangan anggaran muncul apabila target yang ditentukan partisipan 

lebih rendah dari kemampuan produksi yang dilakukan. Senjangan 

anggaran diukur dengan rumus : 

Senjangan Anggaran = Kemampuan – Target 
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3. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah niat etis (ethical 

intentions). 

Niat etis adalah persepsi individu terhadap kegiatan bisnis internasional 

hasil kembangan Peters (1972) yang dimodifikasi menghasilkan 29 item 

dan koefisien reliabilitas. Item-item tersebut diberi skor pada skala 5 poin 

mulai dari 1 = “Sangat Tidak Setuju” ’hingga 5 =‘ ‘Sangat Setuju,’ dengan 

21 item berkode terbalik. Semakin tinggi skor berarti semakin tinggi niat 

etis individu. 

4. Variabel treatment dalam penelitian ini adalah pemberian reward dan 

punishment. 

Kelompok perlakuan reward diberikan pada skenario partisipan sebagai 

manajer perusahaan kriptanalisis yang harus menetapkan target untuk 

periode berikutnya dengan ketentuan jika kinerja mampu melebihi target 

maka diberikan bonus tambahan sesuai dengan jumlah yang melampaui 

target. Kelompok perlakuan punishment diberikan pada skenario, jika 

kinerja partisipan di periode berikutnya tidak dapat mencapai target yang 

ditetapkan maka akan dilakukan potongan gaji sesuai dengan besarnya 

selisih target dengan kinerja yang tidak tercapai. 

3.6. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.6.1 Uji Validitas Internal 

Validitas internal adalah pengukur seberapa benar atau valid kausalitas 

terjadi atau seberapa benar variabel dependen diakibatkan oleh variabel 

independennya. Validitas internal yang kuat adalah ciri-ciri penelitian yang baik 

(Hartono, 2013:123). 

 Lebih lanjut, Hartono (2013:123-126) menyatakan beberapa hal yang 

menjadi ancaman validitas internal, diantaranya : 

a. Histori 

Peristiwa yang terjadi sebelum test dengan sesudah test yang 

mempengaruhi hasil eksperimen.  

b. Maturasi 



24 

 

 

Efek waktu yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Pengaruh waktu 

dapat berdampak pada subjek sehingga dapat memunculkan perubahan 

perilaku subjek dari sebelumnya. 

c. Pengujian 

Efek manipulasi dapat mempengaruhi hasil pengujian berikutnya karena 

adanya proses pembelajaran yang dipahami subjek. 

d. Instrumentasi 

Efek pergantian instrumen pengukur atau pengamat yang dapat 

memberikan hasil eksperimen yang berbeda. 

e. Seleksi 

Pengaruh karakteristik subjek yang berbeda di kelompok treatment dengan 

kelompok kontrol. 

f. Regresi 

Pengaruh menuju ke garis regresi yang berupa nilai ekspektasi sehingga 

nilai-nilai kecil akan cenderung bergerak naik dan nilai-nilai besar akan 

bergerak turun. 

g. Moraliti eksperimen 

Pengaruh perubahan komposisi subjek di grup treatment. 

3.6.2 Uji Manipulasi 

 Uji manipulasi bertujuan untuk memastikan responden mengerti dengan 

baik penugasan yang diberikan. Uji manipulasi pada penelitian ini berupa 

pertanyaan berdasarkan skenario yang telah diberikan kepada masing-masing 

responden. 

3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Menyatakan Hipotesis 

Hipotesis 1 : 

H01 : Niat etis berhubungan negatif dengan senjangan anggaran 

HA1 : Niat etis berhubungan positif dengan senjangan anggaran 

Hipotesis 2 
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H02 : Intensitas emosi berhubungan positif dengan niat etis 

HA2 : Intensitas emosi berhubungan negatif dengan niat etis 

Hipotesis 3 

H03a : Reward melemahkan hubungan niat etis pada senjangan anggaran 

HA3a : Reward memperkuat hubungan niat etis pada senjangan anggaran 

H03b : Punishment memperkuat hubungan niat etis pada senjangan 

anggaran 

HA3b : Punishment melemahkan hubungan niat etis pada senjangan 

anggaran 

3.7.2 Uji Model Pengukuran (Outer Model) 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah PLS. Intensitas 

emosi dan niat etis digunakan sebagai variabel laten. Konstruk pada penelitian ini 

adalah konstruk reflektif. Pengujian model pengukuran konstruk reflektif 

menggunakan 3 jenis uji model pengukuran yaitu convergent validity, 

discriminant validitiy, dan composite reliability. 

Menurut Jogiyanto (2011), convergent validity menggambarkan prinsip 

bahwa pengukur-pengukur sebuah konstruk harusnya berkorelasi tinggi. 

Convergent validity digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk dan konstruk 

yang lain memiliki kesamaan atau tidak. Terdapat dua cara pengujian convergent 

validity yaitu dengan melihat angka loading konstruk bersama dengan p-valuenya 

dan dengan menggunakan angka average variance extracted (AVE). Syarat untuk 

angka loading konstruk harus di atas 0.7 sedangkan p-value yang dianggap 

signifikan jika p < 0.05. Sedangkan untuk angka AVE tiap variabel harus lebih 

dari atau sama dengan 0.5 untuk dapat dikatakan lolos uji convergent validity. 

Pada dasarnya angka loading konstruk di atas 0.4 sudah bisa diterima, namun jika 

angka AVE < 0.5, maka angka loading konstruk antara 0.4-0.7 harus dihapus 

untuk dapat meningkatkan angka AVE. 
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Discriminant validity menurut Jogiyanto (2011) adalah beberapa konsep-

konsep yang secara teori seharusnya tidak berkorelasi tinggi kenyataannya 

memang tidak berkorelasi tinggi.Discriminant validity bertujuan untuk 

mengetahui apakah adanya tumpang tindih antar konstruk serta kecenderungan 

untuk mengukur hal yang sama. Syarat uji discriminant validity yang terpenuhi 

yaitu dengan melihat hasil angka loading konstruk indikator ke variabel harus 

lebih tinggi daripada angka loading konstruk ke konstruk lain. 

Composite reliability adalah bagian dari uji model pengukuran yang 

bertujuan untuk menguji reliabilitas. Syarat pengujian ini yaitu jika angka 

composite reliability ≥ 0.7 maka dapat dikatakan reliabel dan angka cronbach’s 

alpha ≥ 0.6. 

3.7.3 Uji Kecocokan Model (Inner Model) 

Pengujian kecocokan model harus dilakukan sebelum uji analisis jalur 

dilakukan. Pengujian kecocokan model dilihat dari 3 indeks yaitu average path 

coefficient (APC), average R-squared (ARS), dan average variance factor 

(AVIF) dengan syarat p-value APC dan ARS < 0.05 serta indeks AVIF <5. 

3.7.4 Menentukan Tingkat Keyakinan 

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% dan tingkat 

kesalahan 5%. Menurut Hartono (2013:201), koefisien keyakinan ini adalah yang 

paling banyak digunakan. 

3.7.5 Memilih Pengujian Statistik 

 Uji analisis jalur atau regresi merupakan model yang dapat digunakan 

untuk tipe data variabel independen metrik dan variabel independen metrik 

maupun non metrik (Hartono, 2013:170). Menurut Murniati dkk (2013:129-

130,135) pengujian variabel intervening dapat dilakukan dengan metode causal 

steps yang telah banyak diberlakukan dalam penelitian dengan variabel 

intervening dan menggunakan model regresi. Analisis regresi digunakan untuk 

memahami kaitan variabel independen dengan variabel dependen (Murniati dkk, 
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2013:53). Pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur (path analysis) 

menggunakan program WarpPLS 4.0.  

3.7.6 Menginterpretasikan Hasil 

 Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah 5% 

sehingga H1, H2, H3a, H3b memiliki dasar pengambilan keputusan jika p-value≤ 

0.05 maka hipotesis diterima sedangkan jika p-value> 0.05 maka hipotesis 

ditolak.  
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