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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian eksperimen ini objek yang digunakan dalam penelitian 

adalah mahasiswa/mahasiswi aktif program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang hingga tahun ajaran 

2019/2020 yang dipilih oleh penulis secara random. Lokasi yang digunakan untuk 

penelitian berada di gedung Justinus Universitas Katolik Soegijapranata yang 

terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV No.1, Bendan Dhuwur, Semarang, Jawa 

Tengah. 

3.2. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, subjek yang dipilih adalah mahasiswa aktif Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang hingga tahun ajaran 2019/2020 yang telah mengambil mata kuliah 

Akuntansi Biaya, subjek akan dikondisikan sebagai konsultan pada sebuah 

perusahaan untuk eksperimen 1 dan manajer untuk eksperimen 2. 

Dalam penelitian eksperimen ini dilakukan dua studi eksperimen, yang 

pertama fokus pada rekomendasi konsultan dan yang kedua fokus pada pilihan 

Management Control System (MCS) oleh manajer. Menurut (Nahartyo, 2013), 

setiap sel yang ada memerlukan minimal 10 partisipan. Peneliti pada eksperimen 

1 akan menggunakan desain eksperimen 3 (Kondisi MCS: benar-benar baru, 
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sudah banyak yang pakai, tidak mengganti, between-participants) x 2 

(Kepakaran: tinggi, sedang, between-participants). Pada eksperimen 1 terdapat 6 

sel maka untuk eksperimen 1 membutuhkan partisipan sebanyak 60 mahasiswa. 

Sedangkan untuk eksperimen 2 digunakan desain eksperimen 4 (rekomendasi 

konsultan: control, ganti benar-benar baru, pakai yang sudah banyak dipakai 

perusahaan pesaing, tidak mengganti) x 2 (Kepakaran: tinggi, sedang).  Untuk 

eksperimen 2 terdapat 8 sel maka dibutuhkan partisipan sebesar 80 orang dengan 

pemetaan ke desain eksperimen sebagai berikut: 

Tabel 1. Subjek Eksperimen 1 

Kondisi MCS 
Kepakaran 

Tinggi Sedang 

Benar-benar baru (belum ada yang menerapkan) 10 10 

Sudah banyak dipakai perusahaan pesaing dan 

berhasil 

10 10 

Tidak mengganti MCS 10 10 

 

Table 2. Subjek Eksperimen 2 

Rekomendasi Konsultan Kepakaran 

Tinggi Sedang 

Control (tanpa rekomendasi) 10 10 

Rek. konsultan : Ganti benar-benar baru 10 10 

Rek. konsultan : Pakai yang sudah banyak dipakai 

perusahaan pesaing dan berhasil 

10 10 

Rek. konsultan : Tidak mengganti MCS 10 10 

 

 



24 

 

 
  

3.3. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian eksperimen ini adalah data primer karena data 

tersebut diperoleh secara langsung oleh eksperimenter dari partisipan yang 

merupakan sumber pertama dan langsung terlibat dalam eksperimen. Sumber data 

pada penelitian ini berasal dari sumber pertama atau sumber yang ditemui 

langsung baik secara kelompok maupun individu dengan melakukan pengujian 

ekperimen. Peneliti akan memberikan treatment kepada partisipan sesuai kondisi 

masing-masing. Kemudian peneliti akan membagikan penugasan kepada 

partisipan sehingga melalui penugasan tersebut akan diperoleh hasil pengujian 

dan peneliti akan memperoleh data penelitian eksperimen ini. 

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.4.1. Keputusan penggantian MCS 

Keputusan penggantian MCS dalam penelitian ini diartikan sebagai 

pilihan yang dilakukan oleh manajer atau konsultan terhadap alternatif 

MCS yang ada. Keputusan penggantian MCS merupakan variabel 

dependen baik untuk eksperimen 1 maupun eksperimen 2. Yang 

membedakan hanyalah siapa yang memutuskan penggantian MCS 

tersebut. Untuk eksperimen pertama, keputusan penggantian MCS 

dilakukan oleh konsultan sedangkan untuk eksperimen kedua yang 

melakukan penggantian MCS adalah manajer.  

Peneliti mengukur keputusan penggantian MCS dengan menggunakan 

skala interval. Skala yang digunakan dalam penilaian kemungkinan 
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konsultan dalam merekomendasikan MCS (eksperimen 1) adalah skala 

Likert dalam bentuk interval 1 (sangat tidak mungkin) hingga 7 (sangat 

mungkin). Sedangkan untuk keputusan pilihan MCS oleh manajer 

(eksperimen 2) adalah skala 1 (semakin memilih MCS baru), skala 4 

(tidak ganti), dan skala 7 (semakin memilih MCS yang sudah banyak 

dipakai). 

3.4.2. Kondisi Management Control System 

Management control system (MCS) dalam penelitian ini adalah sistem 

pengendalian produksi yang digunakan untuk memperbaiki kebijakan 

manajemen yang kurang efektif dalam perusahaan. Management control 

system merupakan variabel independen pada eksperimen 1. Variabel 

independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel independen biasa disebut juga dengan variabel bebas.  

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai pilihan adopsi 

dari management control system. Management control system 

dimanipulasi menjadi between participants sebagai berikut: 

a. MCS benar-benar baru (belum ada yang mengadopsi) dalam 

penelitian ini adalah management control system yang benar-benar 

baru dimana belum ada satupun perusahaan pesaing yang 

menerapkannya. 

b. MCS yang sudah banyak dipakai dan berhasil dalam penelitian ini 

adalah management control system yang sudah dipakai oleh banyak 

perusahaan pesaing dan berhasil dalam menerapkannya. 
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c. Tidak mengganti MCS. Pada kondisi ini tidak mengganti MCS 

sehingga tetap menggunakan MCS yang lama atau MCS yang saat ini 

sedang digunakan. 

Kondisi Management Control System ini diukur dengan menggunakan 

skor dimana 1 = MCS yang benar-benar baru, 2 = MCS yang sudah 

banyak dipakai dan berhasil dan 3 = tidak mengganti MCS. 

3.4.3. Kepakaran Tim Manajemen 

Kepakaran tim manajemen adalah variabel independen. Dimana 

kepakaran tim manajemen sebagai variabel independen akan 

mempengaruhi variabel dependen.  

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai efek kepakaran 

tim manajemen yang akan mempengaruhi kemungkinan konsultan dalam 

merekomendasikan pilihan adopsi management control system. 

Kepakaran tim manajemen oleh peneliti akan dimanipulasi menjadi 

between-participants yaitu  

a. Kepakaran tinggi pada penelitian ini adalah tim manajemen yang 

memiliki tingkat kepakaran yang tinggi dimana tim manajemen 

merupakan orang-orang yang sangat berpengalaman, inovatif 

sehingga berani melakukan perubahan-perubahan dan berprestasi 

yang ditunjukkan dengan perolehan penghargaan - penghargaan 

industri. 

b. Kepakaran sedang pada penelitian adalah adalah tim manajemen 

yang kepakarannya dibawah tim manajemen kepakaran tinggi 
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dimana tim manajemen tersebut merupakan orang-orang baru yang 

belum memiliki pengalaman, tidak berani terhadap perubahan 

(tidak inovatif), dan bukan orang yang berprestasi pada bidangnya. 

Tingkat kepakaran pada penelitian ini akan diukur dengan 

menggunakan skor dimana 1 = kepakaran tinggi dan 2 = kepakaran 

sedang. 

3.4.4. Kondisi Rekomendasi Konsultan 

Rekomendasi Konsultan dalam penelitian ini adalah rekomendasi 

yang diberikan oleh konsultan kepada manajer mengenai pilihan 

management control system yang akan dipilih oleh manajer tersebut. 

Rekomendasi konsultan ini adalah variabel independen dari eksperimen 

2. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Pada variabel rekomendasi konsultan ini dimanipulasi 

menjadi tiga treatment (between-participants) yaitu: 

a. Control (tanpa rekomendasi konsultan) 

Pada kondisi control tiap partisipan tetap mengetahui bahwa 

mereka mendapatkan rekomendasi dari konsultan namun 

konsultan tidak memberikan rekomendasi secara langsung 

mengenai pilihan adopsi apa yang akan digunakan. Kondisi control 

ini digunakan untuk mengetahui preferensi manajer sendiri 

terhadap pilihan MCS tanpa adanya efek preferensi dari konsultan. 

 

 



28 

 

 
  

b. Ganti benar-benar baru 

Pada penelitian ini rekomendasi konsultan dikondisikan ganti 

MCS yang benar-benar baru maksudnya adalah partisipan sebagai 

seorang manajer mendapat rekomendasi dari konsultan untuk 

mengganti dari MCS yang lama ke MCS yang benar-benar baru.  

c. Pakai yang sudah banyak dipakai perusahaan pesaing dan 

berhasil 

Pada penelitian ini rekomendasi konsultan dikondisikan 

menggunakan yang sudah banyak dipakai artinya adalah partisipan 

sebagai seorang manajer akan mendapat rekomendasi dari 

konsultan untuk menggunakan MCS yang sudah banyak dipakai 

oleh perusahaan pesaing dan berhasil. 

d. Tidak mengganti MCS. Pada kondisi ini manajer mendapatkan 

rekomendasi konsultan untuk tidak mengganti MCS sehingga tetap 

menggunakan MCS yang lama atau MCS yang saat ini sedang 

digunakan. 

Rekomendasi konsultan pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan skor dimana 1 = control (tidak mendapat rekomendasi), 

2 = rekomendasi MCS benar-benar baru, 3 = rekomendasi MCS 

banyak dipakai dan berhasil dan 4 = rekomendasi tidak mengganti 

MCS. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian eksperimen ini adalah dengan 

menggunakan desain eksperimen. Hal tersebut dilakukan supaya 

mendapatkan data yang langsung diperoleh dari partisipan yang terlibat 

dalam penelitian eksperimen ini (data primer). Pada penelitian eksperimen ini 

menggunakan penelitian between participants untuk management control 

system dan kepakaran tim manajemen. 

Dalam penelitian ini menggunakan desain eksperimen 3 (Kondisi MCS: 

benar-benar baru, sudah ada yang pakai, tidak mengganti, between-

participants) x 2 (Kepakaran: tinggi, sedang, between-participants). Tiga 

kolom sebelah kiri terdapat tiga kondisi MCS yaitu benar-benar baru, sudah 

ada yang dipakai dan tidak mengganti. Sedangkan untuk kolom sebelah kanan 

berisi kepakaran tinggi dan kepakaran sedang. Desain eksperimen dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Table 3. Desain Eksperimen 1 

Kondisi MCS Kepakaran 

Tinggi Sedang 

Benar-benar baru (belum ada yang 

menerapkan) 

  

Sudah banyak dipakai perusahaan 

pesaing dan berhasil 

  

Tidak mengganti MCS   
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Sedangkan untuk eksperimen 2 digunakan desain eksperimen 4 

(rekomendasi konsultan: control, ganti baru, pakai yang sudah banyak 

dipakai perusahaan pesaing, tidak mengganti) x 2 (Kepakaran: tinggi, 

sedang). Empat kolom sebelah kiri terdapat empat kondisi rekomendasi 

yaitu control, ganti baru, pakai yang sudah banyak dipakai perusahaan 

pesaing dan tidak mengganti MCS. Sedangkan untuk kolom sebelah kanan 

berisi kepakaran tinggi dan kepakaran sedang. Desain eksperimen dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Table 4. Desain Eksperimen 2 

Rekomendasi Konsultan Kepakaran 

Tinggi Sedang 

Control (tanpa rekomendasi)   

Rek. Konsultan : Ganti baru   

Rek. Konsultan : Pakai yang sudah banyak 

dipakai perusahaan pesaing dan berhasil 

  

Rek. Konsultan : Tidak mengganti MCS   

 

3.6. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ini, 

akan diberikan tugas eksperimen kepada partisipan yang terlibat. Partisipan 

akan diberikan treatment yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Kriteria partisipan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi 



31 

 

 
  

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Biaya hingga tahun 

2019/2020. 

Penugasan yang diberikan kepada partisipan meliputi dua fokus 

penugasan yaitu yang pertama penugasan yang fokus terhadap rekomendasi 

konsultan dengan tiga pilihan kondisi manajemen control system (benar-

benar baru, sudah ada banyak perusahaan pesaing yang menggunakan dan 

berhasil serta kondisi dimana tidak mengganti sistem pengendalian) terhadap 

kepakaran tim manajemen (tinggi dan sedang). Untuk penugasan kedua lebih 

fokus terhadap pilihan MCS oleh manajer. 

Pada penelitian ini eksperimenter akan melakukan penelitian eksperimen 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Eksperimenter menggunakan partisipan yaitu mahasiswa aktif 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang sudah mengambil mata kuliah 

Akuntansi Biaya hingga tahun 2019/2020. 

2. Eksperimenter akan menemui dosen untuk meminta izin agar dapat 

melakukan ekperimen di kelas tersebut. 

3. Eksperimenter akan membagi mahasiswa dalam kelompok yang akan 

dikondisikan sebagai konsultan professional pada eksperimen 1. 

Sedangkan untuk eksperimen 2 dilakukan terpisah dengan eksperimen 

1 dimana pada eksperimen 2 mahasiswa akan dikondisikan sebagai 

manajer. 
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4. Eksperimenter melakukan eksperimen akan dibantu dengan 6 orang 

lainnya. 

5. Eksperimenter akan membagikan lembar penugasan eksperimen 

untuk masing-masing mahasiwa. 

6. Eksperimenter di kelas yang sudah dipilih akan melakukan uji 

eksperimen. 

Urutan skenario tugas dan prosedur penelitian eksperimen ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Eksperimen 1 – fokus terhadap rekomendasi konsultan 

a. Skenario pertama: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan merekomendasikan untuk menggunakan sistem 

pengendalian produksi yang benar-benar baru dan memiliki 

tim manajemen dengan kepakaran tinggi. 

Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang 

konsultan yang dipercaya untuk bekerja di sebuah perusahaan 

sepeda yaitu PT. Unique Bike. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa PT. Unique Bike sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen dan partisipan 

(konsultan) diundang pada rapat tersebut. Rapat diadakan karena 

perusahaan sedang mengalami inefisiensi proses produksi 

(pemborosan). Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan 

penggunaan bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 
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Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan implementasi 

SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif penyelesaian 

masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik:  

berpengalaman, inovatif dan berprestasi untuk menggambarkan 

kepakaran tinggi pada tim manajemen yang dihadapi oleh 

partisipan sebagai seorang konsultan. Kemudian pada lembar 

selanjutnya partisipan sebagai seorang konsultan diminta untuk 

memberikan penilaian kemungkinan merekomendasikan 

penggantian sistem dari Sistem Tradisional ke Just In Time (sistem 

benar-benar baru) berdasarkan track record tim manajemen dan 

risiko dari masing-masing pilihan SPM dengan memberikan tanda 

silang pada kotak skala likert 1-7 (sangat tidak mungkin sampai 

sangat mungkin). 

b. Skenario kedua : Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan merekomendasikan untuk menggunakan sistem 

pengendalian produksi yang benar-benar baru dan memiliki 

tim manajemen dengan kepakaran sedang. 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang 
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konsultan yang dipercaya untuk bekerja di sebuah perusahaan 

sepeda yaitu PT. Unique Bike. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa PT. Unique Bike sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen dan partisipan 

(konsultan) diundang pada rapat tersebut. Rapat diadakan karena 

perusahaan sedang mengalami inefisiensi proses produksi 

(pemborosan). Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan 

penggunaan bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

tidak berpengalaman, tidak inovatif dan tidak berprestasi untuk 

menggambarkan kepakaran sedang pada tim manajemen yang 

dihadapi oleh partisipan sebagai seorang konsultan. Kemudian 

pada lembar selanjutnya partisipan sebagai seorang konsultan 

diminta untuk memberikan penilaian kemungkinan 

merekomendasikan penggantian sistem dari Sistem Tradisional ke 

Just In Time (sistem benar-benar baru) berdasarkan track record 

tim manajemen dan risiko dari masing-masing pilihan SPM 
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dengan memberikan tanda silang pada kotak skala likert 1-7 

(sangat tidak mungkin sampai sangat mungkin). 

c. Skenario tiga: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan merekomendasikan untuk menggunakan sistem 

pengendalian produksi yang sudah banyak dipakai dan 

berhasil serta memiliki tim manajemen dengan kepakaran 

tinggi. 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang 

konsultan yang dipercaya untuk bekerja di sebuah perusahaan 

sepeda yaitu PT. Unique Bike. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa PT. Unique Bike sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen dan partisipan 

(konsultan) diundang pada rapat tersebut. Rapat diadakan karena 

perusahaan sedang mengalami inefisiensi proses produksi 

(pemborosan). Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan 

penggunaan bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 



36 

 

 
  

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik:  

berpengalaman, inovatif dan berprestasi untuk menggambarkan 

kepakaran tinggi pada tim manajemen yang dihadapi oleh 

partisipan sebagai seorang konsultan. Kemudian pada lembar 

selanjutnya partisipan sebagai seorang konsultan diminta untuk 

memberikan penilaian kemungkinan merekomendasikan 

penggantian sistem dari Sistem Tradisional ke MRP (sistem sudah 

banyak dipakai dan berhasil) berdasarkan track record tim 

manajemen dan risiko dari masing-masing pilihan SPM dengan 

memberikan tanda silang pada kotak skala likert 1-7 (sangat tidak 

mungkin sampai sangat mungkin). 

d. Skenario empat: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan merekomendasikan untuk menggunakan sistem 

pengendalian produksi yang sudah banyak dipakai dan 

berhasil serta memiliki tim manajemen dengan kepakaran 

sedang. 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang 

konsultan yang dipercaya untuk bekerja di sebuah perusahaan 

sepeda yaitu PT. Unique Bike. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa PT. Unique Bike sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen dan partisipan 
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(konsultan) diundang pada rapat tersebut. Rapat diadakan karena 

perusahaan sedang mengalami inefisiensi proses produksi 

(pemborosan). Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan 

penggunaan bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang  memiliki karakteristik: 

tidak berpengalaman, tidak inovatif dan tidak berprestasi untuk 

menggambarkan kepakaran sedang pada tim manajemen yang 

dihadapi oleh partisipan sebagai seorang konsultan. Kemudian 

pada lembar selanjutnya partisipan sebagai seorang konsultan 

diminta untuk memberikan penilaian kemungkinan 

merekomendasikan penggantian sistem dari Sistem Tradisional ke 

MRP (sistem sudah banyak dipakai dan berhasil) berdasarkan track 

record tim manajemen dan risiko dari masing-masing pilihan SPM 

dengan memberikan tanda silang pada kotak skala likert 1-7 

(sangat tidak mungkin sampai sangat mungkin). 

e. Skenario lima: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan merekomendasikan untuk tidak mengganti 
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sistem pengendalian produksi dan memiliki tim manajemen 

dengan kepakaran tinggi. 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang 

konsultan yang dipercaya untuk bekerja di sebuah perusahaan 

sepeda yaitu PT. Unique Bike. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa PT. Unique Bike sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen dan partisipan 

(konsultan) diundang pada rapat tersebut. Rapat diadakan karena 

perusahaan sedang mengalami inefisiensi proses produksi 

(pemborosan). Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan 

penggunaan bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik:  

berpengalaman, inovatif dan berprestasi untuk menggambarkan 

kepakaran tinggi pada tim manajemen yang dihadapi oleh 

partisipan sebagai seorang konsultan. Kemudian pada lembar 

selanjutnya partisipan sebagai seorang konsultan diminta untuk 
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memberikan penilaian kemungkinan merekomendasikan untuk 

tetap menggunakan Sistem Tradisional (tidak mengganti) 

berdasarkan track record tim manajemen dan risiko dari masing-

masing pilihan SPM dengan memberikan tanda silang pada kotak 

skala likert 1-7 (sangat tidak mungkin sampai sangat mungkin). 

f. Skenario enam: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan merekomendasikan untuk tidak mengganti 

sistem pengendalian produksi dan memiliki tim manajemen 

dengan kepakaran sedang. 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang 

konsultan yang dipercaya untuk bekerja di sebuah perusahaan 

sepeda yaitu PT. Unique Bike. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa PT. Unique Bike sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen dan partisipan 

(konsultan) diundang pada rapat tersebut. Rapat diadakan karena 

perusahaan sedang mengalami inefisiensi proses produksi 

(pemborosan). Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan 

penggunaan bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 
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implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

tidak berpengalaman, tidak inovatif dan tidak berprestasi untuk 

menggambarkan kepakaran sedang pada tim manajemen yang 

dihadapi oleh partisipan sebagai seorang konsultan. Kemudian 

pada lembar selanjutnya partisipan sebagai seorang konsultan 

diminta untuk memberikan penilaian kemungkinan 

merekomendasikan untuk tetap menggunakan Sistem Tradisional 

(tidak mengganti) berdasarkan track record tim manajemen dan 

risiko dari masing-masing pilihan SPM dengan memberikan tanda 

silang pada kotak skala likert 1-7 (sangat tidak mungkin sampai 

sangat mungkin). 

2. Eksperimen 2 – fokus terhadap pilihan MCS manajer 

a. Skenario pertama : Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan tidak mendapat rekomendasi oleh konsultan 

(Control) dan memiliki tim manajemen kepakaran tinggi 

   Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang kepala 

manajer yang bekerja di sebuah perusahaan sepeda custom. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen karena perusahaan 
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sedang mengalami inefisiensi proses produksi (pemborosan). 

Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan penggunaan 

bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik:  

berpengalaman, inovatif dan berprestasi untuk menggambarkan 

kepakaran tinggi pada tim manajemen. Kemudian pada lembar 

selanjutnya disebutkan bahwa partisipan menggunakan jasa 

konsultan untuk memilih alternative penyelesaian namun 

konsultan tidak memberikan rekomendasi secara langsung. 

Kemudian sebagai seorang kepala manajer partisipan diminta 

untuk memberikan keputusan SPM produksi mana yang akan 

diadopsi untuk menyelesaikan masalah perusahaan dengan 

memberikan tanda silang pada tabel skala likert 1-7. 

b. Skenario kedua: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan tidak mendapat rekomendasi oleh konsultan 

(Control) dan memiliki tim manajemen kepakaran sedang 
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     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang kepala 

manajer yang bekerja di sebuah perusahaan sepeda custom. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen karena perusahaan 

sedang mengalami inefisiensi proses produksi (pemborosan). 

Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan penggunaan 

bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

tidak berpengalaman, tidak inovatif dan tidak berprestasi untuk 

menggambarkan kepakaran sedang pada tim manajemen. 

Kemudian pada lembar selanjutnya disebutkan bahwa partisipan 

menggunakan jasa konsultan untuk memilih alternative 

penyelesaian namun konsultan tidak memberikan rekomendasi 

secara langsung. Kemudian sebagai seorang kepala manajer 

partisipan diminta untuk memberikan keputusan SPM produksi 

mana yang akan diadopsi untuk menyelesaikan masalah 
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perusahaan dengan memberikan tanda silang pada tabel skala likert 

1-7. 

c. Skenario ketiga: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan mendapat rekomendasi konsultan untuk 

mengganti ke sistem pengendalian produksi yang benar-benar 

baru dan memiliki tim manajemen kepakaran tinggi 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang kepala 

manajer yang bekerja di sebuah perusahaan sepeda custom. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen karena perusahaan 

sedang mengalami inefisiensi proses produksi (pemborosan). 

Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan penggunaan 

bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

berpengalaman, inovatif dan berprestasi untuk menggambarkan 

kepakaran tinggi pada tim manajemen. Kemudian pada lembar 
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selanjutnya disebutkan bahwa partisipan menggunakan jasa 

konsultan untuk memilih alternative dan konsultan memberikan 

rekomendasi kepada partisipan untuk menggunakan Just In Time. 

Kemudian sebagai seorang kepala manajer partisipan diminta 

untuk memberikan keputusan SPM produksi mana yang akan 

diadopsi untuk menyelesaikan masalah perusahaan dengan 

memberikan tanda silang pada tabel skala likert 1-7. 

d. Skenario keempat: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan mendapat rekomendasi konsultan untuk 

mengganti ke sistem pengendalian produksi yang benar-benar 

baru dan memiliki tim manajemen kepakaran sedang 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang kepala 

manajer yang bekerja di sebuah perusahaan sepeda custom. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen karena perusahaan 

sedang mengalami inefisiensi proses produksi (pemborosan). 

Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan penggunaan 

bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 
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implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

tidak berpengalaman, tidak inovatif dan tidak berprestasi untuk 

menggambarkan kepakaran sedang pada tim manajemen. 

Kemudian pada lembar selanjutnya disebutkan bahwa partisipan 

menggunakan jasa konsultan untuk memilih alternative dan 

konsultan memberikan rekomendasi kepada partisipan untuk 

menggunakan Just In Time. Kemudian sebagai seorang kepala 

manajer partisipan diminta untuk memberikan keputusan SPM 

produksi mana yang akan diadopsi untuk menyelesaikan masalah 

perusahaan dengan memberikan tanda silang pada tabel skala likert 

1-7. 

Skenario kelima: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan mendapat rekomendasi konsultan untuk 

mengganti ke sistem pengendalian produksi yang sudah 

banyak dipakai dan berhasil serta memiliki tim manajemen 

kepakaran tinggi 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang kepala 

manajer yang bekerja di sebuah perusahaan sepeda custom. 
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     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen karena perusahaan 

sedang mengalami inefisiensi proses produksi (pemborosan). 

Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan penggunaan 

bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

berpengalaman, inovatif dan berprestasi untuk menggambarkan 

kepakaran tinggi pada tim manajemen. Kemudian pada lembar 

selanjutnya disebutkan bahwa partisipan menggunakan jasa 

konsultan untuk memilih alternative dan konsultan memberikan 

rekomendasi kepada partisipan untuk menggunakan MRP. 

Kemudian sebagai seorang kepala manajer partisipan diminta 

untuk memberikan keputusan SPM produksi mana yang akan 

diadopsi untuk menyelesaikan masalah perusahaan dengan 

memberikan tanda silang pada tabel skala likert 1-7. 

e. Skenario keenam: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan mendapat rekomendasi konsultan untuk 
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mengganti ke sistem pengendalian produksi yang sudah 

banyak dipakai dan berhasil serta memiliki tim manajemen 

kepakaran sedang 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang kepala 

manajer yang bekerja di sebuah perusahaan sepeda custom. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen karena perusahaan 

sedang mengalami inefisiensi proses produksi (pemborosan). 

Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan penggunaan 

bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

tidak berpengalaman, tidak inovatif dan tidak berprestasi untuk 

menggambarkan kepakaran sedang pada tim manajemen. 

Kemudian pada lembar selanjutnya disebutkan bahwa partisipan 

menggunakan jasa konsultan untuk memilih alternative dan 

konsultan memberikan rekomendasi kepada partisipan untuk 
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menggunakan MRP. Kemudian sebagai seorang kepala manajer 

partisipan diminta untuk memberikan keputusan SPM produksi 

mana yang akan diadopsi untuk menyelesaikan masalah 

perusahaan dengan memberikan tanda silang pada tabel skala likert 

1-7. 

f. Skenario ketujuh: Partisipan dengan proporsi yang seimbang 

dikondisikan mendapat rekomendasi konsultan untuk tidak 

mengganti sistem pengendalian dan memiliki tim manajemen 

kepakaran tinggi 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang kepala 

manajer yang bekerja di sebuah perusahaan sepeda custom. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen karena perusahaan 

sedang mengalami inefisiensi proses produksi (pemborosan). 

Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan penggunaan 

bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 
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     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

berpengalaman, inovatif dan berprestasi untuk menggambarkan 

kepakaran tinggi pada tim manajemen. Kemudian pada lembar 

selanjutnya disebutkan bahwa partisipan menggunakan jasa 

konsultan untuk memilih alternative dan konsultan memberikan 

rekomendasi kepada partisipan untuk tetap menggunakan Sistem 

Tradisional (tidak mengganti). Kemudian sebagai seorang kepala 

manajer partisipan diminta untuk memberikan keputusan SPM 

produksi mana yang akan diadopsi untuk menyelesaikan masalah 

perusahaan dengan memberikan tanda silang pada tabel skala likert 

1-7. 

g. Skenario kedelapan: Partisipan dengan proporsi yang 

seimbang dikondisikan mendapat rekomendasi konsultan 

untuk tidak mengganti sistem pengendalian dan memiliki tim 

manajemen kepakaran sedang 

     Eksperimenter membagikan kertas dimana partisipan yang 

menerima kertas penugasan dikondisikan sebagai seorang kepala 

manajer yang bekerja di sebuah perusahaan sepeda custom. 

     Pada lembar tersebut dijelaskan bahwa perusahaan sedang 

mengadakan rapat bersama tim manajemen karena perusahaan 

sedang mengalami inefisiensi proses produksi (pemborosan). 

Pemborosan terjadi pada proses penyimpanan dan penggunaan 
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bahan baku. Saat ini perusahaan menggunakan Sistem 

Tradisional dimana sering terjadi penumpukan bahan baku yang 

menimbulkan beberapa risiko. Kemudian dalam kertas penugasan 

partisipan akan mendapat dua gambar brosur pilihan 

implementasi SPM Produksi yang dapat menjadi alternatif 

penyelesaian masalah perusahaan. 

     Pada lembar yang berikutnya disajikan tabel mengenai track 

record masing-masing manajer divisi yang memiliki karakteristik: 

tidak berpengalaman, tidak inovatif dan tidak berprestasi untuk 

menggambarkan kepakaran sedang pada tim manajemen. 

Kemudian pada lembar selanjutnya disebutkan bahwa partisipan 

menggunakan jasa konsultan untuk memilih alternative dan 

konsultan memberikan rekomendasi kepada partisipan untuk tetap 

menggunakan Sistem Tradisional (tidak mengganti). Kemudian 

sebagai seorang kepala manajer partisipan diminta untuk 

memberikan keputusan SPM produksi mana yang akan diadopsi 

untuk menyelesaikan masalah perusahaan dengan memberikan 

tanda silang pada tabel skala likert 1-7. 
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3.7. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Dari penelitian eksperimen ini, data yang diperoleh akan diuji dengan 

menggunakan: 

3.7.1. Uji Validitas Internal 

Menurut (Jogiyanto,2007) validitas internal digunakan untuk 

mengukur seberapa benar atau valid kausalitas terjadi, yaitu seberapa valid 

variasi di variabel dependen diakibatkan oleh variasi dari variabel independen. 

Ancaman terhadap validitas internal dalam suatu penelitian dapat 

disebabkan oleh hal berikut ini: 

a. Histori 

Histori merupakan efek dari peristiwa yang terjadi antara periode 

sebelum dilakukannya pengujian (pretest) dengan periode setelah 

dilakukannya pengujian (posttest) yang dapat mempengaruhi hasil dari 

penelitian eksperimen. 

b. Maturasi 

Maturasi merupakan efek dari waktu yang dapat mempengaruhi hasil 

dari penelitian eksperimen. Adanya perubahan waktu tersebut 

menyebabkan kondisi dari partisipan juga ikut berubah, contohnya yaitu 

bosan, lelah, dan gusar dimana akan mempengaruhi hasil dari 

eksperimen. 
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c. Pengujian 

Pengujian merupakan efek dari adanya pembelajaran terlebih dahulu 

sebelum dilakukannya uji eksperimen atau manipulasi yang dapat 

mempengaruhi hasil dari penelitian eksperimen. Sehingga partisipan 

sudah mengetahui hal-hal yang akan dieksperimenkan dan efek 

pembelajaran tersebut tentunya akan mempengaruhi hasil pada pengujian 

eksperimen berikutnya. 

d. Instrumentasi 

Instrumentasi merupakan efek dari adanya penggantian instrumen 

pengamat atau pengukur dalam penelitian eksperimen yang dapat 

mempengaruhi hasil dan memungkinkan adanya hasil yang berbeda. 

e. Seleksi 

Seleksi dapat terjadi apabila partisipan yang dipilih memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda di sampel eksperimen dengan yang ada 

di sampel kontrol. 

f. Regresi 

Regresi dapat terjadi apabila partisipan-partisipan yang dipilih, tidak 

diambil secara random (acak). Pengambilan sampel yang tidak random 

dapat mempengaruhi hasil yang didapatkan pada eksperimen tersebut. 

g. Mortaliti Eksperimen 

Mortaliti eksperimen dapat terjadi apabila komposisi dari partisipan yang 

diteliti berubah selama penelitian eksperimen dilakukan. 
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3.7.2. Uji Manipulasi 

Dalam melakukan pengujian eksperimen, eksperimenter harus 

memastikan bahwa partisipan dapat memahami dan mengerti mengenai tugas 

yang diberikan sehingga treatment yang diberikan akan berjalan dengan baik. 

Eksperimenter dapat mengetahui apakah partisipan sudah paham dengan 

penugasannya adalah dengan melakukan uji manipulasi. 

Uji manipulasi dalam penelitian ini dilakukan oleh eksperimenter 

dengan cara setiap partisipan diberi pertanyaan dan apabila partisipan tersebut 

menjawab dengan jawaban yang sesuai maka dapat diasumsikan partisipan 

sudah memahami tugas yang diberikan tersebut dan datanya akan dimasukkan 

ke dalam uji hipotesis. 

3.8. Teknik Analisis Data/Uji Hipotesis 

3.8.1. Menyatakan Hipotesis 

Kondisi MCS Kepakaran 

Tinggi Sedang 

Baru (belum ada yang menerapkan) µ1 µ2 

Sudah banyak dipakai perusahaan 
pesaing dan berhasil 

µ3 µ4 

Tidak mengganti MCS µ5 µ6 

 

Hipotesis 1a 

a. Ho:  1 <  3 ,  5  berarti pada tim manajemen yang memiliki 

kepakaran tinggi konsultan tidak akan merekomendasikan untuk 

menggunakan MCS yang benar-benar baru 
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b. Ha:  1 >  3 ,  5, berarti pada tim manajemen yang memiliki 

kepakaran tinggi konsultan akan merekomendasikan untuk 

menggunakan MCS yang benar-benar baru 

Hipotesis 1b 

a. Ho:  4 <  2,  6, berarti pada tim manajemen yang memiliki 

kepakaran sedang konsultan tidak akan merekomendasikan untuk 

menggunakan MCS yang sudah ada dimana perusahaan pesaing 

sudah banyak yang menggunakan dan berhasil. 

b. Ha:  4 > 2,  6, berarti pada tim manajemen yang memiliki 

kepakaran sedang konsultan akan merekomendasikan untuk 

menggunakan MCS yang sudah ada dimana perusahaan pesaing 

sudah banyak yang menggunakan dan berhasil. 

 

Rekomendasi Konsultan Kepakaran 

Tinggi Sedang 

Control (tanpa rekomendasi) µ7 µ8 

Ganti baru µ9 µ10 

Pakai yang sudah banyak dipakai 
perusahaan pesaing dan berhasil 

µ11 µ12 

Tidak mengganti MCS µ13 µ14 

Hipotesis 2 

a. Ho:  12 <  11 berarti manajer yang memiliki Tim dengan 

kepakaran sedang cenderung tidak mengganti MCS lama dengan 

MCS baru yang telah banyak dipakai dan terbukti berhasil 

dibanding Manajer yang memiliki Tim dengan kepakaran tinggi 
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b. Ha:  12 > 11 berarti manajer yang memiliki Tim dengan 

kepakaran sedang cenderung mengganti MCS lama dengan MCS 

baru yang telah banyak dipakai dan terbukti berhasil dibanding 

Manajer yang memiliki Tim dengan kepakaran tinggi 

 

Hipotesis 3 

a. Ho: ∑tidak sesuai rekomendasi < ∑sesuai rekomendasi berarti 

keputusan tim manajemen tidak selalu mengikuti saran dari 

konsultan terkait penggantian MCS 

b. Ha: ∑sesuai rekomendasi > ∑tidak sesuai rekomendasi berarti 

keputusan tim manajemen selalu mengikuti saran dari konsultan 

terkait penggantian MCS 

 

3.8.2. Memilih Pengujian Statistik 

Metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian ini adalah 

analisis dengan menggunakan metode ANOVA. Berdasarkan (Murniati, 

2013) disebutkan bahwa apabila suatu penelitian memiliki variabel 

independen dengan tipe skala nominal dan variabel dependen dengan tipe 

skala interval maka pengujian data yang dilakukan menggunakan ANOVA. 

Di dalam uji ANOVA, penulis harus menentukan hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif dalam penelitian ini. Hipotesis nol di penelitian ini yaitu 

tidak ada perbedaan antara masing-masing kelompok yang diuji sehingga 
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tidak memberikan hasil yang signifikan. Sedangkan hipotesis alternatif di 

penelitian ini akan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelompok-

kelompok yang diuji. 

 

3.8.3. Menginterpretasi Hasil 

Hipotesis 1a: 

 Ho ditolak bila p < 0.05 dan diterima jika nilai p > 0,05 

 Ha ditolak bila p > 0.05 dan diterima jika nilai p < 0,05  

Hipotesis 1b: 

 Ho ditolak bila p < 0.05 dan diterima jika nilai p > 0,05 

 Ha ditolak bila p > 0.05 dan diterima jika nilai p < 0,05  

Hipotesis 2: 

 Ho ditolak bila p < 0.05 dan diterima jika nilai p > 0,05 

 Ha ditolak bila p > 0.05 dan diterima jika nilai p < 0,05  

Hipotesis 3: 

 Ho ditolak bila p < 0.05 dan diterima jika nilai p > 0,05 

 Ha ditolak bila p > 0.05 dan diterima jika nilai p < 0,05  
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