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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

4.1  Gambaran Umum Partisipan 

     Pada penelitian ini, partisipan yang mengikuti eksperimen adalah 

mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memenuhi kriteria 

sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Biaya. Partisipan diharuskan 

memenuhi syarat sudah mengambil Akuntansi Biaya karena penugasan 

eksperimen pada penelitian ini mengenai sistem pengendalian produksi yaitu 

Just In Time (JIT) dan Manufacturing Resource Planning (MRP) dimana 

dibutuhkan pemahaman partisipan mengenai kedua sistem pengendalian 

produksi tersebut.  

Subjek pada penelitian ini dipilih secara acak (random) dengan memilih 

dua kelas dari semua kelas yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi 

Biaya pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 dengan menggunakan 

undian. 

Penelitian ini terdiri dari dua eksperimen. Data eksperimen pertama 

digunakan untuk mengukur keputusan dalam adopsi management control 

system yang dilakukan oleh konsultan dan pada eksperimen kedua untuk 

mengukur keputusan adopsi management control system yang dilakukan oleh 

manajer.  
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Table 5. Partisipan yang mengikuti eksperimen 1 

Keterangan 
Jumlah 

Partisipan 

Partisipan di kelas Aksosling kelas 3.4 49 

Partisipan di kelas Etika Bisnis kelas 5.1 41 

Total 90 

Partisipan di kelas Aksosling kelas 3.4 setelah dipotong 45 

Partisipan di kelas Etika Bisnis kelas 5.1 setelah dipotong 41 

Total 86 

Partisipan di kelas Aksosling kelas 3.4 yang lolos uji 

manipulasi 
39 

Partisipan di kelas Etika Bisnis kelas 5.1 yang lolos uji 

manipulasi 
35 

Total 74 

Sumber: Data diolah, 2020 

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan dua kelas untuk 

melakukan eksperimen 1 dengan total data partisipan yang didapatkan sebanyak 

90 orang. Kemudian dari data yang diperoleh pada eksperimen 1, peneliti 

memotong atau mengeluarkan data 4 orang partisipan karena 4 partisipan tersebut 

sebelumnya telah mengikuti eksperimen 2 sehingga data empat partisipan tersebut 

perlu dihapuskan untuk menghindari terjadinya efek validitas internal. Sehingga 

jumlah partisipan setelah data dipotong adalah sebanyak 86 orang. 

Pada eksperimen 1 ini masih terdapat 8 mahasiswa yang tidak lolos cek 

manipulasi mengenai sistem pengendalian manajemen. Selain itu untuk uji cek 

manipulasi tingkat kepakaran, ada 4 mahasiswa yang tidak lolos uji cek 

manipulasi. Partisipan tidak lolos uji manipulasi dikarenakan mereka tidak 

mengerjakan uji manipulasi baik sistem pengendalian manajemen maupun tingkat 
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kepakaran tim manajemen dengan benar. Hal tersebut terlihat dari jawaban uji 

manipulasi dimana partisipan yang dikondisikan pada tim kepakaran sedang, 

peneliti mengecek pemahaman partisipan dengan memberi pertanyaan “Apakah 

tim manajemen adalah orang-orang yang berpengalaman, inovatif dan 

berprestasi?”, partisipan menjawab “ya” seharusnya ketika ada pada kepakaran 

sedang jawaban partisipan “tidak” karena tim kepakaran sedang adalah orang-

orang yang belum berpengalaman, tidak inovatif dan tidak berprestasi. Maka dari 

itu peneliti tidak mengikutsertakan data partisipan yang tidak lolos uji manipulasi 

dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini. Jumlah partisipan setelah data 

dipotong dan jumlah partisipan yang dinyatakan lolos uji manipulasi adalah 

sejumlah 74 orang. Menurut Nahartyo (2012), setiap sel memerlukan minimal 10 

partisipan. Di dalam eksperimen 1 terdapat 6 sel sehingga memerlukan minimal 

60 orang sebagai partisipan pada eksperimen ini. Namun, pada penelitian ini 

peneliti menggunakan jumlah partisipan lebih dari 10 partisipan untuk masing-

masing sel yaitu kurang lebih 11-14 partisipan.  

Table 6 Partisipan yang mengikuti eksperimen 2 

Keterangan 
Jumlah 

Partisipan 

Partisipan di kelas Etika Bisnis kelas 5.3 41 

Partisipan di kelas AKM 2 kelas 2.1 53 

Total 94 

Partisipan di kelas Aksosling kelas 3.4 yang lolos uji 
manipulasi 

38 

Partisipan di kelas Etika Bisnis kelas 5.1 yang lolos uji 
manipulasi 

48 

Total 86 

Sumber: Data diolah, 2020 
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    Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan dua kelas untuk 

melakukan eksperimen 2. Pada eksperimen 2 terdapat 3 partisipan yang tidak 

lolos uji manipulasi tingkat kepakaran tim manajemen terdapat 5 mahasiswa 

yang tidak lolos uji manipulasi rekomendasi. Partisipan tersebut tidak lolos 

uji manipulasi baik tingkat kepakaran maupun rekomendasi dikarenakan 

partisipan tidak mengerjakan uji manipulasi dengan benar. Hal tersebut 

terlihat dari jawaban uji manipulasi dimana ketika partisipan dikondisikan 

mendapat rekomendasi konsultan untuk menggunakan JIT, peneliti 

mengecek pemahaman partisipan dengan memberi pertanyaan “rekomendasi 

apa yang konsultan berikan kepada saya?” partisipan memilih jawaban MRP, 

seharusnya jawaban yang benar adalah JIT. Hal tersebut dapat terjadi karena 

kurang telitinya partisipan dalam membaca penugasan yang diberikan. Maka 

dari itu peneliti tidak mengikutsertakan 8 mahasiswa tersebut dalam 

pengujian hipotesis penelitian ini.  

Maka dari itu, jumlah partisipan yang dinyatakan lolos uji manipulasi 

adalah sejumlah 86 orang. Menurut Nahartyo (2012), setiap sel memerlukan 

minimal 10 partisipan. Di dalam eksperimen 2 terdapat 8 sel sehingga 

memerlukan minimal 80 orang sebagai partisipan pada eksperimen ini. 

Namun, pada penelitian ini peneliti menggunakan jumlah partisipan lebih 

atau sama dengan 10 partisipan untuk masing-masing sel. 
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Table 7 Partisipan yang mengikuti eksperimen 1 dalam setiap sel 

Kondisi MCS Kepakaran 

Tinggi Sedang 

MCS Baru 14 12 

MCS yang banyak dipakai dan berhasil 12 11 

Tidak ganti MCS 12 13 

Total 74 

Sumber: Data diolah, 2020 
 

 
Table 8 Partisipan yang mengikuti eksperimen 2 dalam setiap sel 

Rekomendasi Konsultan Kepakaran 

Tinggi Sedang 

Control ( tanpa rekomendasi ) 10 11 

Rekomendasi MCS Baru 10 11 

Rekomendasi MCS yang banyak 
dipakai dan berhasil 

11 11 

Rekomendasi tidak ganti MCS 12 10 

Total 86 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

 Pada tabel 7 dan tabel 8 dapat diketahui jumlah dari masing-masing 

partisipan tiap sel. Dimana untuk eksperimen 1 dengan desain eksperimen 3x2 

memiliki jumlah partisipan 11-14 orang pada tiap selnya. Sehingga terdapat 74 

orang yang menjadi partisipan untuk eksperimen 1. Sedangkan untuk eksperimen 

2 dengan desain eksperimen 4x2 memiliki jumlah partisipan 10-12 orang untuk 

masing-masing selnya. Sehingga total partisipan yang mengikuti eksperimen 2 

adalah sejumlah 86 orang. 
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Diagram 1. Persentase Jenis Kelamin Eksperimen 1 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

     Pada diagram 1 ditunjukkan bahwa partisipan pada eksperimen 1 mayoritas 

adalah perempuan dengan jumlah 57 orang dengan persentase sebesar 77% 

sedangkan untuk partisipan laki-laki yang mengikuti eksperimen 1 sejumlah 17 

orang dengan persentase 23%. Dengan banyaknya partisipan perempuan hal ini 

membuktikan bahwa partisipan eksperimen ini memiliki kecenderungan feminim. 

Diagram 2. Persentase Jenis Kelamin Eksperimen 2 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

perempuan
77%

laki-laki
23%

69%

31%

PEREMPUAN LAKI-LAKI
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     Pada diagram 2 di atas ditunjukkan bahwa partisipan mayoritas adalah 

perempuan. Jumlah partisipan perempuan yang mengikuti eksperimen 2 sejumlah 

59 orang dengan persentase sebesar 69%. Sedangkan untuk partisipan laki-laki 

yang mengikuti eksperimen 2 sejumlah 27 orang dengan persentase 31% yang 

dapat dilihat pada chart yang disajikan di atas. Dengan banyaknya partisipan 

perempuan hal ini membuktikan bahwa partisipan eksperimen ini memiliki 

kecenderungan feminim. 

Table 9. Partisipan Eksperimen 1 berdasarkan IPK 

Keterangan IPK 

1.5 - 

2.00 

2.01 - 

2.50 

2.51 - 

3.00 

3.01-

3.50 

3.51-

4.00 

Kondisi MCS Baru dengan 
kepakaran tinggi 

N - - 1 7 6 

Kondisi MCS Baru dengan 
kepakaran sedang 

N - - 3 4 5 

Kondisi MCS sudah banyak 
dipakai dengan kepakaran 

tinggi 

N - - 2 6 4 

Kondisi MCS sudah banyak 
dipakai dengan kepakaran 

sedang 

N 1 - 1 4 5 

Kondisi tidak ganti MCS 
dengan kepakaran tinggi 

N - - 1 7 4 

Kondisi tidak ganti MCS 

dengan kepakaran sedang 

N - - 3 3 7 

Total   1 0 11 31 31 

Sumber: data diolah,2020 

Pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar partisipan yang 

mengikuti eksperimen 1 memiliki IPK 3,51 – 4,00 dan 3,01 – 3,5. Partisipan yang 

memiliki IPK 3,51 – 4,00 dan 3,01 – 3,5 memiliki jumlah mahasiswa yang sama 

yaitu sebesar 31 orang. 
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Table 10. Partisipan Eksperimen 2 berdasarkan IPK 

Keterangan IPK 

1.5 - 

2.00 

2.01 - 

2.50 

2.51 - 

3.00 

3.01-

3.50 

3.51-

4.00 

Control (tanpa rekomendasi) dengan 

kepakaran tinggi 

N - 1 3 3 3 

Control (tanpa rekomendasi) dengan 
kepakaran sedang 

N - - 5 5 1 

Rekomendasi MCS Baru dengan 
kepakaran tinggi 

N - - 3 5 2 

Rekomendasi MCS Baru dengan 
kepakaran sedang 

N - 2 2 5 2 

Rekomendasi MCS yang banyak 
dipakai dan berhasil dengan 

kepakaran tinggi 

N - - 2 8 1 

Rekomendasi MCS yang banyak 
dipakai dan berhasil dengan 

kepakaran sedang 

N - 1 1 7 2 

Rekomendasi tidak ganti MCS dengan 
kepakaran tinggi 

N - - 3 8 1 

Rekomendasi tidak ganti MCS dengan 

kepakaran sedang 

N - - 3 6 1 

Total   0 4 22 47 13 

Sumber: data diolah,2020 

    Pada tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar partisipan yang 

mengikuti eksperimen 2 memiliki IPK sekitar 3,01 – 3,50 yaitu sejumlah 47 orang 

dengan persentase sebesar 55%.  

Diagram 3. Persentase Nilai Akuntansi Biaya Eksperimen 1 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

A; 28

AB; 14

B; 14

BC; 9

C; 7

CD; 1 D; 1
A

AB

B

BC

C

CD
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     Pada diagram 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai akuntansi biaya partisipan 

eksperimen 1 sebagian besar memiliki nilai A sebanyak 28 orang dengan 

persentase sebesar 38%. Selain itu nilai yang mendominasi juga terdapat pada 

nilai AB dan B yaitu sebanyak 14 anak dengan persentase 19%.  

Diagram 4. Persentase Nilai Akuntansi Biaya eksperimen 2 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

   Pada diagram 4 di atas dapat diketahui bahwa nilai akuntansi biaya partisipan 

eksperimen 1 sebagian besar memiliki nilai A dan BC sebanyak 20 orang dengan 

persentase sebesar 24%.  

4.2 Statistik Deskriptif 

Table 11. Statistik Deskriptif berdasarkan Jenis Kelamin,IPK dan Nilai 
Akuntansi Biaya pada Eksperimen 1 

Keterangan N Mean kemungkinan 

konsultan 

merekomendasikan MCS 

SIG 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 17 4,3529 

0,142 Perempuan 57 5,0175 

Total 74  

IPK 

1.50 - 2.00 1 6,0000 

0,225 2.51 - 3.00 11  5,0000 

3.01 - 3.50 31  5,2258 

A; 20

AB; 
14

B; 19

BC; 20

C; 10

CD; 2 E; 1
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3.51 - 4.00 31  4,4194 

Total 74  

Nilai 

Akuntansi 

Biaya 

A 28 4,5714 

0,873 

AB 14 5,1429 

B 14 5,1429 

BC 9 4,7778 

C 7 5,0000 

CD 1 4,0000 

D 1 6,0000 

Total 74  

Sumber: Data diolah, 2020 (Lampiran 1,3 dan 5) 

 Tabel 11 menunjukkan statistik deskriptif berdasarkan jenis kelamin, IPK 

dan nilai akuntansi biaya untuk eksperimen 1. Berdasarkan jenis kelamin, tabel 11 

menunjukkan jumlah dan rata-rata kemungkinan konsultan dalam 

merekomendasikan MCS pada semua kondisi MCS. Berdasarkan nilai rata-rata 

kemungkinan konsultan merekomendasikan MCS, pada individu yang memiliki 

jenis kelamin perempuan yang berjumlah 57 orang memiliki tingkat kemungkinan 

yang lebih tinggi dalam merekomendasikan MCS daripada individu yang berjenis 

kelamin laki-laki yang berjumlah 17 orang. Nilai sig sebesar 0,142 menunjukkan 

bahwa tidak adanya perbedaan signifikan kemungkinan konsultan 

merekomendasikan MCS antara individu yang berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan. 

Selain itu pada tabel 11 menunjukkan jumlah dan rata-rata kemungkinan 

konsultan merekomendasikan MCS berdasarkan Indeks Perolehan Komulatif 

(IPK). Individu yang memiliki IPK 2,51 – 3,50 memiliki kemungkinan yang kuat 

untuk merekomendasikan MCS kepada manajer. Namun nilai sig 0,225 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kemungkinan 

konsultan merekomendasikan MCS berdasarkan IPK. 
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Kemudian berdasarkan nilai akuntansi biaya, partisipan yang memiliki 

nilai AB, B, C, D memiliki kemungkinan merekomendasikan MCS sedangkan 

partisipan yang memiliki nilai akuntansi biaya A, BC dan CD memilih untuk tidak 

memutuskan. Nilai sig 0,873 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan kemungkinan konsultan merekomendasikan berdasarkan nilai 

akuntansi biaya. 

Table 12. Statistik Deskriptif berdasarkan Jenis Kelamin, IPK dan Nilai 

Akuntansi Biaya pada Eksperimen 2 

Keterangan N Mean keputusan manajer SIG 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 27 4,4074 

0,333 Perempuan 59 3,9831 

Total 86  

IPK 

1.50 - 2.00 4 2,5000 

0,068 

2.51 - 3.00 22  4,2364 

3.01 - 3.50 47  4,4681 

3.51 - 4.00 13  3,3077 

Total 86  

Nilai 

Akuntansi 

Biaya 

A 20 4,3500 

0,899 

AB 14 4,3571 

B 19 4,2105 

BC 20 4,0500 

C 10 3,4000 

CD 2 3,5000 

D 1 4,0000 

Total 86  

Sumber: Data diolah, 2020 (Lampiran 2,4 dan 6) 

 Tabel 12 menunjukkan statistik deskriptif berdasarkan jenis kelamin, IPK 

dan nilai akuntansi biaya untuk eksperimen 2. Berdasarkan jenis kelamin, nilai 

rata-rata keputusan manajer pada individu yang memiliki jenis kelamin laki-laki 

cenderung untuk memilih tetap menggunakan MCS yang lama (tidak mengganti 

MCS) dan pada individu dengan jenis kelamin perempuan lebih memilih MCS 
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yang benar-benar baru cenderung ke tidak mengganti MCS. Nilai sig 0,333 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk keputusan 

manajer dalam mengadopsi MCS antara individu yang berjenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. 

Kemudian berdasarkan IPK ditunjukkan bahwa pada individu yang 

memiliki IPK 1,50 – 2.00 cenderung memilih untuk menggunakan MCS yang 

benar-benar baru begitu juga dengan individu yang memiliki IPK 3,51 – 4,00. 

Sedangkan untuk individu yang memiliki IPK 2,51 – 3,00 cenderung memilih 

untuk tetap menggunakan MCS yang lama. Namun nilai sig 0,068 menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada keputusan manajer berdasarkan IPK. 

Selanjutnya berdasarkan nilai akuntansi biaya, partisipan dengan nilai 

akuntansi biaya A-BC memiliki kecenderungan memilih tetap menggunakan 

MCS yang lama. Sedangkan partisipan dengan nilai C cenderung memilih 

menggunakan MCS yang benar-benar baru. Namun nilai sig 0,899 menunjukkan 

tidak ada perbedaan signifikan keputusan manajer berdasarkan nilai akuntansi 

biaya. 

Dari pengujian statistik deskriptif berdasarkan jenis kelamin, IPK dan nilai 

akuntansi biaya pada eksperimen 1 maupun eksperimen 2 yang tersaji pada tabel 

11 dan 12, dapat diketahui bahwa nilai sig > 0,05 untuk ketiga karakteristik 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa eksperimen 1 dan eksperimen 2 yang 

dilakukan oleh peneliti terjamin homogenitasnya artinya tidak ada variabel 

ekstraneous seperti jenis kelamin, IPK dan nilai akuntansi biaya yang 

mempengaruhi eksperimen peneliti.  
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4.3 Hasil Uji Validitas 

4.3.1. Hasil Uji Validitas Internal 

     Menurut (Jogiyanto,2007) validitas internal digunakan untuk 

mengukur seberapa benar kausalitas terjadi, yang berarti seberapa valid 

variasi di variabel dependen yang diakibatkan oleh variasi dari variabel 

independen. 

a. Histori 

Kejadian maupun pengalaman yang dimiliki partisipan pada saat 

eksperimen berlangsung menyebabkan histori menjadi salah satu 

faktor penyebab dari respon. Pada penelitian ini, partisipan adalah 

mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis yang 

tidak mempunyai pengalaman sebelumnya serta waktu eksperimen 

cukup singkat sehingga tidak menyebabkan adanya efek histori. 

b. Maturasi 

Adanya perubahan waktu menyebabkan kondisi dari partisipan 

ikut berubah, misalnya bosan, lelah, lapar, dan gusar sehingga 

dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Pada eksperimen ini, 

eksperimenter menggunakan waktu yang singkat yaitu sekitar 

kurang dari 15 menit sehingga tidak terjadi maturasi. 

c. Pengujian 

Pengujian adalah efek dari adanya pembelajaran terlebih dahulu 

sebelum uji eksperimen berlangsung atau ketika partisipan sudah 

mengetahui hal yang akan dieksperimenkan sebelum eksperimen 
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berlangsung akan mempengaruhi hasil dari eksperimen. Pada 

penelitian ini, penugasan yang diberikan eksperimenter adalah 

penugasan yang belum pernah dilakukan oleh partisipan sehingga 

tidak ada efek pembelajaran terhadap partisipan 

d. Instrumentasi 

Dampak atau efek penggantian alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian eksperimen dapat mempengaruhi hasil karena 

menyebabkan adanya kemungkinan memberikan hasil yang 

berbeda. Pada penelitian ini, eksperimenter tidak mengganti alat 

ukur yang digunakan sehingga tidak terjadi instrumentasi. 

e. Seleksi 

Seleksi dapat terjadi apabila partisipan yang dipilih memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda di sampel eksperimen antara kelas 

yang satu dengan yang lain. Maka dari itu dilakukan uji beda setiap 

kelas. Berikut hasil dari uji beda tiap kelas: 

Table 13. Uji Beda Tiap Kelas ( Per Kondisi MCS ) 

Kelas  MCS baru MCS banyak dipakai Tidak ganti MCS 

K. tinggi K. sedang K. tinggi K. sedang K. tinggi K. sedang 

Aksos Mean 5,6250 5,3333 5,4286 5,3333 5,0000 3,4286 

N 8 6 7 6 5 7 

Etbis Mean 5,3333 4,8333 4,8000 6,0000 2,8571 4,8333 

N  6 6 5 5 7 6 

Sig 
0,640 0,556 0,525 0,396 0,071 0,199 

Sumber: data diolah,2020 (Lampiran 7) 

Pada tabel uji beda di atas untuk eksperimen eksperimen 1, tiap sel menunjukkan 

hasil sig yang > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 
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karakteristik pada 2 kelas yang digunakan untuk eksperimen 1. Sehingga data 

yang digunakan pada eksperimen 1 untuk dua kelas tersebut adalah homogen. 

Berikut ini hasil dari uji beda pada eksperimen 2 :  

Table 14. Uji Beda Tiap Kelas ( Per Kondisi Rekomendasi) 

Kelas  Control  Rek.MCS baru Rek.MCS banyak 

dipakai 

Rek. tidak ganti 

MCS 

K.tinggi K.sedang K.tinggi K.sedang K.tinggi K.sedang K.tinggi K.sedang 

Etbis Mean 4,0000 4,8000 2,2000 3,4000 5,0000 5,0000 3,8000 4,5000 

N 4 5 5 5 4 6 5 4 

AKM 

2 

Mean 4,5000 4,6667 2,4000 3,1667 4,2857 6,0000 4,0000 3,6667 

N  6 6 5 6 7 5 7 6 

Sig 0,687 0,925 0,829 0,852 0,479 0,484 0,872 0,393 

 Sumber: data diolah,2020 (Lampiran 8)  

Pada tabel uji beda di atas untuk eksperimen eksperimen 2, tiap sel menunjukkan 

hasil sig yang > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

karakteristik pada 2 kelas yang digunakan untuk eksperimen 2. Sehingga data 

yang digunakan pada eksperimen 2 untuk dua kelas tersebut adalah homogen. 

f. Regresi 

Regresi terjadi apabila partisipan-partisipan yang digunakan pada 

eksperimen tidak diambil secara random. Sedangkan pada 

partisipan pada penelitian ini dipilih secara random maka tidak 

terjadi regresi. 

g. Mortaliti Eksperimen 

Mortaliti eksperimen terjadi ketika adanya perubahan komposisi 

dari partisipan yang diteliti selama penelitian eksperimen 

dilakukan sehingga mempengaruhi hasil eksperimen. Pada 
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penelitian ini waktu untuk melakukan eksperimen berlangsung 

secara singkat dan dilakukan secara langsung. 

 

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1a 

     Pengujian H1a pada penelitian ini digunakan untuk menguji apakah pada tim 

manajemen yang memiliki kepakaran tinggi konsultan akan merekomendasikan 

untuk menggunakan MCS yang benar-benar baru. 

     Hipotesis 1a dapat diuji dengan menggunakan ANOVA karena data 

terdistrubusi secara normal dengan semua nilai sig > 0,05.  Hasil pengujian 

ANOVA untuk hipotesis 1a adalah sebagai berikut: 

Table 15. Hasil Uji Anova Hipotesis 1a 

Kondisi MCS 

Mean kemungkinan 
konsultan 

merekomendasikan 
MCS 

N F Sig 

Baru - kepakaran tinggi 5,500 14 

4,234 0,023 
Banyak dipakai – kepakaran 
tinggi 

5,167 12 

Tidak ganti – kepakaran 

tinggi 
3,750 12 

Sumber: data diolah, 2020 (Lampiran 9)  

      Tabel 15 menunjukkan bahwa pada tim manajemen dengan kepakaran tinggi, 

kemungkinan konsultan merekomendasikan MCS yang benar-benar baru 

memiliki nilai rata-rata sebesar 5,500 sedangkan kemungkinan konsultan 

merekomendasikan MCS yang sudah banyak dipakai dan berhasil memiliki nilai 

rata-rata sebesar 5,167 dan kemungkinan konsultan untuk merekomendasikan 
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tidak mengganti MCS memiliki nilai rata-rata sebesar 3,750. Dari ketiga rata-rata 

kemungkinan konsultan dalam merekomendasikan MCS tersebut dapat diketahui 

bahwa pada kondisi tim manajemen kepakaran tinggi, nilai rata-rata kemungkinan 

konsultan dalam merekomendasikan MCS baru (5,500) memiliki nilai yang lebih 

tinggi daripada rata-rata kemungkinan konsultan merekomendasikan MCS yang 

sudah banyak dipakai dan yang tidak mengganti MCS. Artinya memang benar 

bahwa konsultan lebih mungkin untuk merekomendasikan mengganti dari MCS 

lama ke MCS yang benar-benar baru ketika tim manajemen memiliki kepakaran 

tinggi (sig 0,023). 

     Hal ini membuktikan bahwa orang Indonesia yang cenderung memiliki 

karakter feminim yang lebih mementingkan status akan melakukan hal yang 

berbeda dengan yang lainnya supaya dapat memperlihatkan dan memberi kesan 

status itu sendiri. Tindakan yang berbeda tersebut ditunjukkan dari memilih MCS 

yang benar-benar baru dimana belum pernah ada satupun perusahaan pesaing 

yang menggunakan.  

     Hasil pengujian ini sejalan dengan hipotesis 1a sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 1a diterima yaitu pada tim manajemen dengan kepakaran tinggi 

konsultan cenderung merekomendasikan Management Control System (MCS) 

yang benar-benar baru. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian (Leiby, 2018) yang menunjukkan bahwa tim manajemen dengan 

kepakaran tinggi konsultan cenderung merekomendasikan Management Control 

System (MCS) yang benar-benar baru. 
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4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 1b 

     Pengujian H1b pada penelitian ini digunakan untuk menguji pada tim 

manajemen yang memiliki kepakaran sedang konsultan akan merekomendasikan 

untuk menggunakan MCS yang sudah banyak dipakai dan berhasil. 

          Hipotesis 1b dapat diuji dengan menggunakan ANOVA karena data 

terdistrubusi secara normal dengan semua nilai sig > 0,05.  Hasil pengujian 

ANOVA untuk hipotesis 1b adalah sebagai berikut: 

Table 16. Hasil Uji Anova Hipotesis 1b 

Kondisi MCS 

Mean kemungkinan 

konsultan 
merekomendasikan 

MCS 

N F Sig 

Baru - kepakaran sedang 5,0833 12 

3,660 0,037 
Banyak dipakai – kepakaran 
sedang 

5.6364 11 

Tidak ganti – kepakaran sedang 4,0769 13 

Sumber: data diolah, 2020 (Lampiran 10) 

     Pada tabel 16 dapat diketahui nilai rata-rata kemungkinan konsultan 

merekomendasikan MCS yang benar-benar baru sebesar 5,0833 sedangkan untuk 

MCS yang sudah banyak dipakai dan berhasil memiliki nilai rata-rata sebesar 

5,6364 dan untuk yang tidak ganti MCS sebesar 4,0769. Dari ketiga rata-rata 

kemungkinan konsultan dalam merekomendasikan MCS dapat diketahui bahwa 

pada kondisi tim manajemen kepakaran sedang, nilai rata-rata kemungkinan 

konsultan dalam merekomendasikan MCS banyak digunakan memiliki nilai yang 

lebih tinggi (5,6364) daripada nilai rata-rata kemungkinan konsultan 

merekomendasikan MCS yang baru dan yang tidak mengganti MCS. Artinya 

memang benar bahwa pada kondisi kepakaran sedang konsultan cenderung 
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merekomendasikan MCS yang sudah banyak dipakai dan terbukti berhasil 

daripada MCS yang benar-benar baru dan tidak ganti MCS.     

     Hasil pengujian ini sejalan dengan hipotesis 1b sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 1b diterima bahwa pada tim manajemen dengan kepakaran 

sedang konsultan cenderung merekomendasikan Management Control System 

(MCS) yang sudah banyak dipakai dan berhasil. Hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian (Leiby, 2018) yang menunjukkan bahwa pada tim 

manajemen dengan kepakaran sedang konsultan cenderung merekomendasikan 

Management Control System (MCS) yang sudah banyak dipakai dan berhasil. 

     Hal ini mendukung pendekatan teori keputusan dimana dalam membuat 

keputusan didasarkan dari identifikasi nilai-nilai, ketidakpastian dan hal-hal yang 

mungkin mempengaruhi keputusan yang salah satunya adalah overconfidence 

dimana ketika seseorang merasa memiliki kemampuan yang lebih dari yang 

lainnya (kepakaran tinggi) mereka akan cenderung melakukan hal yang berbeda 

yaitu dengan menggunakan sistem pengendalian manajemen yang benar-benar 

baru. Berbeda dengan seseorang yang memiliki kemampuan rata-rata (kepakaran 

sedang) mereka akan lebih cenderung untuk memilih hal-hal seperti yang 

kebanyakan orang dengan menggunakan sistem pengendalian yang sudah banyak 

orang lain yang menggunakan dan berhasil dalam menerapkannya.  

 Selain itu hasil penelitian untuk hipotesis 1a dan 1b pada penelitian ini 

memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya (Leiby, 2018) yang 

dilakukan di USA. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan budaya antara 

Indonesia dan USA tidak terbukti mempengaruhi rekomendasi konsultan dalam 
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kondisi penggantian MCS sehingga dapat meningkatkan generalisasi penelitian 

(Leiby, 2018). 

4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

     Pengujian H2 pada penelitian ini digunakan untuk menguji apakah 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 2 diuji menggunakan uji ANOVA dengan hasil sebagai berikut: 

Table 17. Uji ANOVA Hipotesis 2 

Rekomendasi konsultan  Kepakaran 

Tinggi Sedang 

Control Mean keputusan 4,3000 4,7273 

N 10 11 

Rekomendasi konsultan : MCS 

Baru 

Mean keputusan 2,3000 3,2727 

N 10 11 

Rekomendasi konsultan : MCS 
yang banyak dipakai dan 

berhasil 

Mean keputusan 4,5455 5,7273 

N 11 11 

Rekomendasi konsultan : tidak 

ganti MCS 

Mean keputusan 3,9167 4,0000 

N 12 10 

F = 3,830 
Sig. 0,001 

Sumber: data diolah,2020 (Lampiran 11) 

     Dependen untuk hipotesis 2 adalah keputusan manajer dalam mengadopsi 

MCS (preferensi manajer) dimana nilai rendah menunjukkan semakin memilih 

JIT (MCS baru) dan nilai tinggi menunjukkan semakin memilih MRP (MCS 

banyak dipakai dan berhasil). Tabel 17 menunjukkan bahwa pada manajer dengan 

kepakaran tim sedang, preferensi manajer untuk memilih MCS yang sudah banyak 

dipakai memiliki nilai rata-rata sebesar 5,7273 sedangkan ketika kepakaran tim 
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mereka tinggi preferensi manajer untuk menggunakan MCS yang sudah banyak 

dipakai dan terbukti berhasil memiliki nilai rata-rata sebesar 4,5455. Hal ini 

menunjukan bahwa pada manajer kepakaran tim sedang, preferensi manajer untuk 

memilih MCS yang sudah banyak dipakai dan berhasil lebih kuat dibandingkan 

manajer tersebut berada pada kepakaran tim tinggi.  

     Hal ini sesuai dengan hipotesis 2. Secara uji ANOVA ditunjukkan nilai sig 

sebesar 0,001 yang artinya hipotesis 2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa 

manajer dengan kepakaran tim sedang cenderung memilih menggunakan MCS 

yang sudah banyak perusahaan pesaing yang menggunakan dan berhasil. Hal ini 

mendukung pendekatan teori keputusan dimana dalam membuat keputusan 

didasarkan dari identifikasi nilai-nilai, ketidakpastian dan hal-hal yang mungkin 

mempengaruhi keputusan yang salah satunya adalah overconfidence dimana 

ketika seseorang merasa memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya 

(kepakaran tinggi) mereka akan cenderung melakukan hal yang berbeda dan yang 

memiliki kemampuan rata-rata akan memilih seperti kebanyakan orang. Maka 

dari itu ketika seseorang diberi rekomendasi untuk menggunakan sistem 

pengendalian manajemen yang sudah banyak dipakai oleh perusahaan lain dan 

terbukti berhasil, orang yang merasa memiliki kemampuan rata-rata seperti orang 

kebanyakan akan memiliki preferensi yang lebih tinggi untuk memilih sistem 

pengendalian tersebut karena kebanyakan perusahaan sudah menggunakan dan 

keberhasilannya juga sudah terbukti.  

 

 



78 

 

 
  

4.4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

     Hasil pengujian H3 pada penelitian ini digunakan untuk menguji apakah 

keputusan tim manajemen selalu mengikuti saran/rekomendasi dari konsultan 

terkait penggantian MCS. 

Table 18. Keputusan Manajer (Hipotesis 3) 

Kondisi Rekomendasi konsultan Sesuai 

rekomendasi 

(orang) 

Tidak sesuai 

rekomendasi 

(orang) 

Rek. MCS baru – kepakaran tinggi 8 2 

Rek. MCS baru – kepakaran sedang 5 6 

Rek. MCS banyak dipakai – kepakaran tinggi 5 6 

Rek. MCS banyak dipakai – kepakaran sedang 10 1 

Rek. tidak mengganti MCS – kepakaran tinggi 3 9 

Rek. tidak mengganti MCS – kepakaran sedang 6 4 

Sumber: data diolah, 2020 

Table 19. Uji Chi-Square Hipotesis 3 

Keputusan  Kepakaran Sig 

Tinggi Sedang 

Sesuai rekomendasi konsultan 16 21 
0,163 

Tidak sesuai rekomendasi konsultan 17 11 

Sumber: data diolah, 2020 (Lampiran 12) 

     Pada pengujian hipotesis 3 ini, peneliti ingin mengetahui apakah manajer 

memilih management control system sesuai yang direkomendasikan konsultan 

atau tidak, terlepas dari apapun rekomendasinya. Maka dari itu peneliti mengolah 

data jawaban keputusan pilihan MCS dari skala likert (1-7) menjadi 2 kategori 

yaitu sesuai dengan rekomendasi konsultan dan tidak sesuai dengan rekomendasi 

konsultan. Keputusan manajer dengan skala 1-3 memilih MCS benar-benar baru, 

skala 4 menunjukkan tetap menggunakan sistem yang lama (tidak mengganti 

MCS) dan skala 5-7 memilih MCS yang banyak digunakan. Misalnya ketika pada 

kondisi diberi rekomendasi memilih MCS yang benar-benar baru maka apabila 
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pilihan dari partisipan pada skala 1-3 dikategorikan sesuai dengan rekomendasi 

konsultan dan 4,5,6,7 tidak sesuai dengan rekomendasi konsultan. Sedangkan 

untuk rekomendasi banyak dipakai dan berhasil skala 5-7 sesuai rekomendasi 

konsultan dan 1,2,3,4 tidak sesuai rekomendasi konsultan. Kemudian peneliti 

menghitung jumlah sampel yang mengikuti rekomendasi konsultan dan yang tidak 

mengikuti rekomendasi konsultan sebagai data yang diuji untuk hipotesis 3 yang 

dapat dilihat pada tabel 18. 

     Pada tabel 18 dapat diketahui bahwa ketika diberi rekomendasi oleh konsultan 

untuk menggunakan MCS yang benar-benar baru, keputusan manajer dengan tim 

kepakaran tinggi yang memilih sesuai rekomendasi konsultan sebanyak 8 orang 

dan 2 orang yang tidak sesuai rekomendasi konsultan. Sedangkan untuk yang 

mendapat rekomendasi MCS yang benar-benar baru pada tim kepakaran sedang 

memiliki 5 orang yang memilih sesuai dengan rekomendasi konsultan dan 6 orang 

memilih tidak sesuai dengan rekomendasi konsultan. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika diberi rekomendasi oleh konsultan untuk memilih MCS yang benar-benar 

baru, manajer dengan tim kepakaran tinggi lebih mendengarkan rekomendasi 

konsultan daripada tim kepakaran sedang. Hasil yang signifikan dapat terlihat 

ketika manajer tim kepakaran sedang mendapat rekomendasi menggunakan MCS 

yang banyak digunakan dan berhasil, mereka mayoritas memilih sesuai 

rekomendasi konsultan dan hanya 1 orang yang tidak menggunakan MCS yang 

direkomendasikan konsultan. 

   Dalam menguji hipotesis 3 sebenarnya tidak perlu melihat hasil dari masing-

masing rekomendasi apa yang diberikan namun melihat secara keseluruhan lebih 
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banyak mana yang memilih MCS sesuai rekomendasi dengan yang tidak sesuai 

rekomendasi terlepas dari apapun rekomendasi yang diberikan. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel 19 dimana manajer dengan kepakaran sedang jauh lebih 

memilih menggunakan MCS yang konsultan rekomendasikan daripada manajer 

kepakaran tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya partisipan yang memilih 

MCS sesuai dengan rekomendasi konsultan (21 orang) dan yang tidak sesuai 

dengan rekomendasi konsultan (11 orang) pada manajer dengan tim kepakaran 

sedang. Sedangkan pada manajer tim kepakaran tinggi lebih banyak menggunakan 

MCS yang tidak sesuai dengan yang konsultan rekomendasikan (17 orang) 

sedangkan yang sesuai sebanyak 16 orang. Dengan uji chi-square nilai sig 

menunjukkan nilai sebesar 0,163 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 

3 ditolak. 

 Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian (Leiby, 2018) karena pada 

penelitian tersebut hipotesis 3 diterima namun pada penelitian ini hipotesis 3 

ditolak. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan budaya 

dimana penelitian sebelumnya dilakukan di USA dan penelitian ini dilakukan di 

Indonesia. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa keputusan tim manajemen 

yang memiliki kepakaran tinggi cenderung tidak selalu mengikuti rekomendasi 

dari konsultan. Hal ini dapat disebabkan karena budaya feminimitas yang dimiliki 

oleh orang Indonesia sebagai partisipan pada penelitian ini. Budaya feminim 

menurut Hofstede menunjukkan bahwa orang Indonesia lebih mementingkan 

status dan merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan yang lebih daripada yang 

lainnya sehingga dalam mengambil keputusan mereka akan lebih menggunakan 
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keputusannya sendiri. Sehingga pada penelitian ini ketika partisipan yang adalah 

manajer dengan kepakaran tim tinggi diberi rekomendasi oleh konsultan, 

keputusan yang diambil cenderung berbeda dengan pilihan yang 

direkomendasikan konsultan.  

 Karakter orang Indonesia yang feminim diperkuat dengan hasil dari 

penelitian ini yang dapat dilihat pada diagram 1 dan diagram 2 menunjukkan 

bahwa partisipan pada penelitian ini mayoritas adalah perempuan.  

 Maka dari itu karena ada perbedaan hasil antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan budaya antara 

Indonesia dan USA terbukti mempengaruhi keputusan tim manajemen dalam 

mengadopsi MCS. 
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