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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang dengan objek mahasiswa akuntansi yang 

telah mengambil mata kuliah akuntansi manajemen.  

3.2 Kriteria Subjek Penelitian  

Partisipan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa akuntansi yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah mengambil 

mata kuliah akuntansi manajemen dan dipilih secara acak.  

Desain eksperimen pada penelitian ini menggunakan 2 x 2 x 2 (gaya 

kepemimpinan yang mendukung dan tidak mendukung, buyer yang dievaluasi 

secara kompetitif dan kooperatif, serta seller yang dievaluasi secara kompetitif 

dan kooperatif). Setiap 1 sel penelitian diisi dengan 10 siswa, dengan begitu 

jumlah sampelnya minimal 80 orang.   

3.3 Sumber dan Jenis Data  

3.3.1 Sumber Data  

Sumber data merupakan sumber yang pertama untuk 

mendapatkan data. Penelitian ini, sumber datanya berasal dari sumber 
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yang ditemui langsung di lapangan baik secara kelompok maupun 

individu dengan tujuan untuk melakukan pengujian eksperimen.  

3.3.2 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer yang 

diperoleh secara langsung melalui eksperimen yang akan dilakukan 

peneliti. 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian  

3.4.1 Harga Transfer  

Harga transfer dalam penelitian ini merupakan harga yang 

ditentukan oleh partisipan yang ditetapkan melalui negosiasi antar 

manajer divisi buyer dan seller dengan mempertimbangkan harga yang 

sesuai dengan equal profit split. Harga equal profit split sendiri telah 

ditetapkan oleh perusahaan sebesar $500 untuk kemudian dijadikan 

bahan pertimbangan bagi manajer divisi buyer dan seller dala 

menetapkan harga transfernya.  

Penetapan harga transfer tersebut diukur dengan cara partisipan 

dikondisikan sebagai manajer untuk menetapkan harga transfer antar 

divisi yang bernegosiasi dengan rentang harga $200 hingga $800.  

3.4.2 Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini merupakan salah satu 

bentuk cara bagaimana manajer senior menciptakan iklim kerja 
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terhadap manajer di bawahnya. Pada penelitian ini terdapat dua kondisi, 

yaitu gaya kepemimpinan yang mendukung dan tidak mendukung.   

Gaya kepemimpinan yang mendukung iklim kerja kolaboratif 

adalah keadaan dimana manajer senior mendukung adanya hubungan 

antar manajer untuk mempererat komunikasi dengan manajer lainnya. 

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti memotivasi 

manajer untuk bersosialisasi antar sesama manajer, mengadakan 

pertandingan sepak bola antar divisi, mengadakan outbond, dan lain 

sebagainya. Manajer akan dikondisikan sebagai manajer divisi yang 

iklim kerjanya mendukung masing-masing manajer untuk memiliki 

hubungan baik satu sama lain.  

Sedangkan gaya kepemimpinan yang tidak mendukung, adalah 

keadaan dimana manajer senior menganggap bahwa sosialisasi antar 

sesama manajer merupakan hal yang dapat membuang-buang waktu 

mereka dalam bekerja. Dalam kondisi ini, manajer dianggap jarang 

berdiskusi bersama manajer senior terkait penetapan harga transfer dan 

tidak memiliki hubungan sosial yang baik kepada sesamanya. Manajer 

akan dikondisikan sebagai manajer divisi yang iklim kerjanya tidak 

mendukung sosialisasi antar karyawannya sehingga tidak terjalin 

kedekatan satu sama lain, terutama ketika melakukan penetapan harga 

transfer. Gaya kepemimpinan akan diukur dengan variabel dummy, 
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yaitu 0 untuk gaya kepemimpinan yang mendukung, dan 1 untuk gaya 

kepemimpinan yang tidak mendukung.  

3.4.3 Skema Evaluasi Kinerja  

Skema evaluasi kinerja dalam penelitian ini merupakan orientasi 

bagaimana dalam sebuah perusahaan, setiap divisi dinilai oleh manajer 

atasannya. Skema evaluasi kinerja sendiri terbagi atas dua, yaitu 

kooperatif dan kompetitif.  

Skema evaluasi kinerja kompetitif, merupakan skema evaluasi 

dimana manajer dinilai berdasarkan laba per divisi masing-masing, 

sehingga tercipta persaingan antar satu divisi dengan divisi lainnya.  

Sedangkan evaluasi kinerja kooperatif merupakan skema 

evaluasi kinerja dimana manajer dinilai berdasarkan laba perusahaan 

tanpa memandang persaingan dan laba antar divisi. Skema evaluasi 

kinerja akan diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu 0 

untuk skema evaluasi kinerja kompetitif, dan 1 untuk skema evaluasi 

kinerja kooperatif.  

3.4.4 Fairness Concern  

Fairness concern dalam penelitian ini merupakan persepsi 

manajer divisi terhadap keadilan distribusi laba antar divisi yang 

bernegosiasi. Selain itu, fairness concern juga mengenai langkah-

langkah (prosedur) dalam melakukan negosiasi. Fairness concern ini 
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diukur dengan menggunakan skala likert, dengan skala 1-5, 1 

menunjukkan “Sangat tidak setuju” dan 5 menunjukkan “Sangat 

setuju”.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan eksperimen dengan between subject design. Kelompok dibagi 

menjadi beberapa kondisi sesuai dengan treatment yang akan diberikan secara 

langsung dan mengerjakan penelitian tersebut secara bersamaan tanpa tahu 

bahwa kelompok-kelompok tersebut diberikan treatment yang berbeda. Peserta 

secara acak ditugaskan ke salah satu dari empat kondisi treatment — gaya 

kepemimpinan (mendukung atau tidak mendukung) dan skema evaluasi kinerja 

(kompetitif atau kooperatif). Mereka disajikan tabel laba yang menggambarkan 

berapa banyak masing-masing departemen akan mendapatkan hasil dari 

transfer. Kemudian diikuti oleh pengecekan uji manipulasi dan pertanyaan 

demografis.  

Desain eksperimen menggunakan 2 x 2 x 2. Di sebelah kiri terdapat dua 

kolom yaitu gaya kepemimpinan yang mendukung dan tidak mendukung. Di 

tengah dan kanan terdapat dua kolom, yaitu partisipan sebagai buyer dan seller, 

yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu skema evaluasi kinerja kompetitif dan 

kooperatif. Berikut ini merupakan tabel eksperimen penelitian ini:  
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Gaya 

Kepemimpina

n 

Buyer Seller 

Skema Evaluasi 

Kinerja 

Kompetitif 

Skema Evaluasi 

Kinerja 

Kooperatif 

Skema Evaluasi 

Kinerja 

Kompetitif 

Skema Evaluasi 

Kinerja 

Kooperatif 

Mendukung 1 2 3 4 

Tidak 

Mendukung 

5 6 7 8 

3.6 Alat Pengumpulan Data  

Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah eksperimen. Masing-

masing peserta akan diberi treatment dengan skenario yang berbeda. Cara 

peneliti (eksperimenter) melakukan penelitian eksperimen adalah sebagai 

berikut: 

1. Eksperimenter memilih partisipan yaitu mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang hingga tahun ajaran 2019/2020 yang telah mengambil mata 

kuliah akuntansi manajemen.   

2. Eksperimenter memasuki kelas-kelas kemudian meminta izin untuk 

melakukan eksperimen di kelas tersebut. 
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3. Eksperimenter membagi mahasiswa di kelas tersebut menjadi 8 kelompok 

secara random dengan proporsi yang seimbang. 

4. Eksperimenter dalam melakukan penelitian eksperimen akan dibantu oleh 

7 orang lainnya.  Terdiri dari 1 orang instruktur yakni peneliti sendiri dan 

melakukan pembagian skenario kepada tiap mahasiswa dalam kelompok 

yang sudah dibagi oleh 7 orang lainnya.   

Skenario dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Skenario pertama: kelompok pertama sebagai manajer divisi 

perakitan (buyer) dengan kondisi gaya kepemimpinan yang 

mendukung iklim kerja kolaboratif dan kinerjanya dievaluasi 

dengan skema evaluasi kinerja kompetitif.  

Peserta akan mengambil peran sebagai manajer divisi perakitan 

dari Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur yang 

memproduksi kendaraan bermotor. Memiliki lingkungan kerja 

yang mendukung adanya sosialisasi dan hubungan baik antar 

karyawan, dengan cara mengadakan gathering setiap bulannya dan 

membentuk klub olahraga antar karyawan.  

Divisi suku cadang telah membuat beberapa batch komponen, 

"Alpha." Peserta sebagai manajer divisi perakitan yang akan 

membeli Alpha dari divisi suku cadang, yang kemudian akan 

memproses Alpha lebih lanjut menjadi produk akhir untuk dijual ke 

pelanggan luar. Para peserta diberitahu bahwa divisi suku cadang 
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dan divisi perakitan adalah otonom (memiliki otoritas atas divisinya 

sendiri). Perusahaan telah menetapkan harga equal-profit yang 

disepakati oleh kedua divisi untuk memperoleh keuntungan yang 

sama. Harga equal-profit yang ditetapkan adalah sebesar $ 500 

sebagai pertimbangan peserta dalam menetapkan harga transfer. 

Peserta sebagai manajer divisi perakitan diminta untuk menetapkan 

harga transfer yang dapat diterima bersama atau memilih untuk 

membeli dari pihak luar dengan harga pasar yang berlaku, yaitu $ 

700 per komponen.   

Masing-masing peserta mendapat kisaran harga transfer untuk 

kedua belah pihak (antara $ 200, dimana laba untuk penjual adalah 

$ 0 dan $ 800, dan laba untuk pembeli adalah $ 0). Peserta diminta 

menetapkan harga transfer yang akan disepakati berdasarkan 

proporsi laba yang ada pada tabel. 

Setiap bulan, kinerja peserta akan dinilai oleh atasan melalui 

keuntungan yang diperoleh divisi peserta, yaitu divisi 

perakitan dan tidak memperdulikan keuntungan perusahaan. 

Peserta  diminta kembali untuk menetapkan harga transfer 

berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi sebelumnya.  

2. Skenario kedua: kelompok kedua sebagai manajer divisi 

perakitan (buyer) dengan kondisi gaya kepemimpinan yang 
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mendukung iklim kerja kolaboratif dan kinerjanya dievaluasi 

dengan skema evaluasi kinerja kooperatif.   

Peserta akan mengambil peran sebagai manajer divisi perakitan 

dari Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur yang 

memproduksi kendaraan bermotor. Memiliki lingkungan kerja 

yang mendukung adanya sosialisasi dan hubungan baik antar 

karyawan, dengan cara mengadakan gathering setiap bulannya dan 

membentuk klub olahraga antar karyawan.  

Divisi suku cadang telah membuat beberapa batch komponen, 

"Alpha." Peserta sebagai manajer divisi perakitan yang akan 

membeli Alpha dari divisi suku cadang, yang kemudian akan 

memproses Alpha lebih lanjut menjadi produk akhir untuk dijual ke 

pelanggan luar. Para peserta diberitahu bahwa divisi suku cadang 

dan divisi perakitan adalah otonom (memiliki otoritas atas divisinya 

sendiri). Perusahaan telah menetapkan harga equal-profit yang 

disepakati oleh kedua divisi untuk memperoleh keuntungan yang 

sama. Harga equal-profit yang ditetapkan adalah sebesar $ 500 

sebagai pertimbangan peserta dalam menetapkan harga transfer. 

Peserta sebagai manajer divisi perakitan diminta untuk menetapkan 

harga transfer yang dapat diterima bersama atau memilih untuk 

membeli dari pihak luar dengan harga pasar yang berlaku, yaitu $ 

700 per komponen.   
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Masing-masing peserta mendapat kisaran harga transfer untuk 

kedua belah pihak (antara $ 200, dimana laba untuk penjual adalah 

$ 0 dan $ 800, dan laba untuk pembeli adalah $ 0). Peserta diminta 

menetapkan harga transfer yang akan disepakati berdasarkan 

proporsi laba yang ada pada tabel  

Setiap bulan, kinerja peserta akan dinilai oleh atasan melalui 

keuntungan yang diperoleh divisi perusahaan, yaitu 

perusahaan XYZ. Keuntungan perusahaan merupakan 

keuntungan bersama. Peserta  diminta kembali untuk menetapkan 

harga transfer berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi 

sebelumnya.  

3. Skenario ketiga: kelompok ketiga sebagai manajer divisi suku 

cadang (seller) dengan kondisi gaya kepemimpinan yang 

mendukung iklim kerja kolaboratif dan kinerjanya dievaluasi 

dengan skema evaluasi kinerja kompetitif.  

Peserta akan mengambil peran sebagai manajer divisi suku 

cadang dari Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur 

yang memproduksi kendaraan bermotor. Memiliki lingkungan 

kerja yang mendukung adanya sosialisasi dan hubungan baik 

antar karyawan, dengan cara mengadakan gathering setiap 

bulannya dan membentuk klub olahraga antar karyawan.  
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Divisi suku cadang telah membuat beberapa batch komponen, 

"Alpha." Peserta sebagai manajer divisi suku cadang yang 

menjual Alpha kepada divisi perakitan, yang kemudian akan 

memproses Alpha lebih lanjut menjadi produk akhir untuk dijual ke 

pelanggan luar. Para peserta diberitahu bahwa divisi suku cadang 

dan divisi perakitan adalah otonom (memiliki otoritas atas divisinya 

sendiri). Perusahaan telah menetapkan harga equal-profit yang 

disepakati oleh kedua divisi untuk memperoleh keuntungan yang 

sama. Harga equal-profit yang ditetapkan adalah sebesar $ 500 

sebagai pertimbangan peserta dalam menetapkan harga transfer. 

Peserta sebagai manajer divisi suku cadang diminta untuk 

menetapkan harga transfer yang dapat diterima bersama atau 

memilih untuk menjualnya kepada pihak luar dengan harga pasar 

yang berlaku, yaitu $ 700 per komponen.  

Masing-masing peserta mendapat kisaran harga transfer untuk 

kedua belah pihak (antara $ 200, dimana laba untuk penjual adalah 

$ 0 dan $ 800, dan laba untuk pembeli adalah $ 0). Peserta diminta 

menetapkan harga transfer yang akan disepakati berdasarkan 

proporsi laba yang ada pada tabel.  

Setiap bulan, kinerja peserta akan dinilai oleh atasan melalui 

keuntungan yang diperoleh divisi peserta, yaitu divisi suku 

cadang dan tidak memperdulikan keuntungan perusahaan. 
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Peserta diminta kembali untuk menetapkan harga transfer 

berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi sebelumnya. 

4. Skenario keempat: kelompok keempat sebagai manajer divisi 

suku cadang (seller) dengan kondisi gaya kepemimpinan yang 

mendukung iklim kerja kolaboratif dan kinerjanya dievaluasi 

dengan skema evaluasi kinerja kooperatif.   

Peserta akan mengambil peran sebagai manajer divisi suku 

cadang dari Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur 

yang memproduksi kendaraan bermotor. Memiliki lingkungan 

kerja yang mendukung adanya sosialisasi dan hubungan baik 

antar karyawan, dengan cara mengadakan gathering setiap 

bulannya dan membentuk klub olahraga antar karyawan.  

Divisi suku cadang telah membuat beberapa batch komponen, 

"Alpha." Peserta sebagai manajer divisi suku cadang yang 

menjual Alpha kepada divisi perakitan, yang kemudian akan 

memproses Alpha lebih lanjut menjadi produk akhir untuk dijual 

ke pelanggan luar. Para peserta diberitahu bahwa divisi suku 

cadang dan divisi perakitan adalah otonom (memiliki otoritas atas 

divisinya sendiri). Perusahaan telah menetapkan harga equal-

profit yang disepakati oleh kedua divisi untuk memperoleh 

keuntungan yang sama. Harga equal-profit yang ditetapkan adalah 

sebesar $ 500 sebagai pertimbangan peserta dalam menetapkan 
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harga transfer. Peserta sebagai manajer divisi suku cadang diminta 

untuk menetapkan harga transfer yang dapat diterima bersama 

atau memilih untuk menjualnya kepada pihak luar dengan harga 

pasar yang berlaku, yaitu $ 700 per komponen.  

Masing-masing peserta mendapat kisaran harga transfer untuk 

kedua belah pihak (antara $ 200, dimana laba untuk penjual adalah 

$ 0 dan $ 800, dan laba untuk pembeli adalah $ 0). Peserta diminta 

untuk menetapkan harga transfer yang akan disepakati sesuai 

dengan proporsi laba yang ada pada tabel.  

Setiap bulan, kinerja peserta akan dinilai oleh atasan melalui 

keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu perusahaan 

XYZ. Keuntungan perusahaan merupakan keuntungan 

bersama. Peserta diminta kembali untuk menetapkan harga 

transfer berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi 

sebelumnya.  

5. Skenario kelima: kelompok kelima sebagai manajer divisi 

perakitan (buyer) dengan kondisi gaya kepemimpinan yang 

tidak mendukung iklim kerja kolaboratif dan kinerjanya 

dievaluasi dengan skema evaluasi kinerja kompetitif.  

Peserta akan mengambil peran sebagai manajer divisi perakitan 

dari Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur yang 

memproduksi kendaraan bermotor. Memiliki lingkungan kerja 
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yang tidak mendukung adanya sosialisasi dan hubungan baik 

antar karyawan, manajemen senior memandang bahwa 

bersosialisasi sebagai pemborosan waktu dan dianggap akan 

memperlambat produktivitas karyawan. Seluruh kegiatan peserta 

akan dinilai dengan sistem tinjauan kinerja yang didasarkan pada 

pemenuhan tujuan individu yang telah ditetapkan oleh manajemen 

senior.  

Divisi suku cadang telah membuat beberapa batch komponen, 

"Alpha." Peserta sebagai manajer divisi perakitan yang akan 

membeli Alpha dari divisi suku cadang, yang kemudian akan 

memproses Alpha lebih lanjut menjadi produk akhir untuk dijual 

ke pelanggan luar. Para peserta diberitahu bahwa divisi suku 

cadang dan divisi perakitan adalah otonom (memiliki otoritas atas 

divisinya sendiri). Perusahaan telah menetapkan harga equal-

profit yang disepakati oleh kedua divisi untuk memperoleh 

keuntungan yang sama. Harga equal-profit yang ditetapkan adalah 

sebesar $ 500 sebagai pertimbangan peserta dalam menetapkan 

harga transfer. Peserta sebagai manajer divisi perakitan diminta 

untuk menetapkan harga transfer yang dapat diterima bersama 

atau memilih untuk membeli dari pihak luar dengan harga pasar 

yang berlaku, yaitu $ 700 per komponen.   
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Masing-masing peserta mendapat kisaran harga transfer untuk 

kedua belah pihak (antara $ 200, dimana laba untuk penjual adalah 

$ 0 dan $ 800, dan laba untuk pembeli adalah $ 0). Peserta diminta 

menetapkan harga transfer yang akan disepakati berdasarkan 

proporsi laba yang ada pada tabel.  

Setiap bulan, kinerja peserta akan dinilai oleh atasan 

melalui keuntungan yang diperoleh divisi peserta yaitu divisi 

perakitan dan tidak memperdulikan keuntungan perusahaan. 

Peserta diminta kembali untuk menetapkan harga transfer 

berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi sebelumnya. 

6. Skenario keenam: kelompok keenam sebagai manajer divisi 

perakitan (buyer) dengan kondisi gaya kepemimpinan yang 

tidak mendukung iklim kerja kolaboratif dan kinerjanya 

dievaluasi dengan skema evaluasi kinerja kooperatif.  

Peserta akan mengambil peran sebagai manajer divisi perakitan 

dari Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur yang 

memproduksi kendaraan bermotor. Memiliki lingkungan kerja 

yang tidak mendukung adanya sosialisasi dan hubungan baik 

antar karyawan, manajemen senior memandang bahwa 

bersosialisasi sebagai pemborosan waktu dan dianggap akan 

memperlambat produktivitas karyawan. Seluruh kegiatan peserta 

akan dinilai dengan sistem tinjauan kinerja yang didasarkan pada 
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pemenuhan tujuan individu yang telah ditetapkan oleh manajemen 

senior.  

Divisi suku cadang telah membuat beberapa batch komponen, 

"Alpha." Peserta sebagai manajer divisi perakitan yang akan 

membeli Alpha dari divisi suku cadang, yang kemudian akan 

memproses Alpha lebih lanjut menjadi produk akhir untuk dijual 

ke pelanggan luar. Para peserta diberitahu bahwa divisi suku 

cadang dan divisi perakitan adalah otonom (memiliki otoritas atas 

divisinya sendiri). Perusahaan telah menetapkan harga equal-

profit yang disepakati oleh kedua divisi untuk memperoleh 

keuntungan yang sama. Harga equal-profit yang ditetapkan adalah 

sebesar $ 500 sebagai pertimbangan peserta dalam menetapkan 

harga transfer. Peserta sebagai manajer divisi perakitan diminta 

untuk menetapkan harga transfer yang dapat diterima bersama 

atau memilih untuk membeli dari pihak luar dengan harga pasar 

yang berlaku, yaitu $ 700 per komponen.   

Masing-masing peserta mendapat kisaran harga transfer untuk 

kedua belah pihak (antara $ 200, dimana laba untuk penjual adalah 

$ 0 dan $ 800, dan laba untuk pembeli adalah $ 0). Peserta diminta 

menetapkan harga transfer yang akan disepakati berdasarkan 

proporsi laba yang ada pada tabel.  
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Setiap bulan, kinerja peserta akan dinilai oleh atasan melalui 

keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu perusahaan 

XYZ. Keuntungan perusahaan merupakan keuntungan 

bersama. Peserta diminta kembali untuk menetapkan harga 

transfer berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi 

sebelumnya. 

7. Skenario ketujuh: kelompok ketujuh sebagai manajer divisi 

suku cadang (seller) dengan kondisi gaya kepemimpinan yang 

tidak mendukung iklim kerja kolaboratif dan kinerjanya 

dievaluasi dengan skema evaluasi kinerja kompetitif.  

Peserta akan mengambil peran sebagai manajer divisi suku 

cadang dari Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur 

yang memproduksi kendaraan bermotor. Memiliki lingkungan 

kerja Anda tidak mendukung adanya sosialisasi dan 

hubungan baik antar karyawan, manajemen senior memandang 

bahwa bersosialisasi sebagai pemborosan waktu dan dianggap 

akan memperlambat produktivitas karyawan. Seluruh kegiatan 

peserta akan dinilai dengan sistem tinjauan kinerja yang 

didasarkan pada pemenuhan tujuan individu yang telah ditetapkan 

oleh manajemen senior.  

Divisi suku cadang telah membuat beberapa batch komponen, 

"Alpha." Peserta sebagai manajer divisi suku cadang yang 
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menjual Alpha kepada divisi perakitan, yang kemudian akan 

memproses Alpha lebih lanjut menjadi produk akhir untuk dijual 

ke pelanggan luar. Para peserta diberitahu bahwa divisi suku 

cadang dan divisi perakitan adalah otonom (memiliki otoritas atas 

divisinya sendiri). Perusahaan telah menetapkan harga equal-

profit yang disepakati oleh kedua divisi untuk memperoleh 

keuntungan yang sama. Harga equal-profit yang ditetapkan adalah 

sebesar $ 500 sebagai pertimbangan Anda dalam menetapkan 

harga transfer. Peserta  sebagai manajer divisi suku cadang 

diminta untuk menetapkan harga transfer yang dapat diterima 

bersama atau memilih untuk menjualnya kepada pihak luar 

dengan harga pasar yang berlaku, yaitu $ 700 per komponen.  

Masing-masing peserta mendapat kisaran harga transfer untuk 

kedua belah pihak (antara $ 200, dimana laba untuk penjual adalah 

$ 0 dan $ 800, dan laba untuk pembeli adalah $ 0). Peserta diminta 

untuk menetapkan harga transfer yang akan disepakati sesuai 

dengan proporsi laba yang ada pada tabel.  

Setiap bulan, kinerja peserta akan dinilai oleh atasan melalui 

keuntungan yang diperoleh divisi peserta, yaitu divisi suku 

cadang dan tidak memperdulikan keuntungan perusahaan. 

Peserta diminta kembali untuk menetapkan harga transfer 

berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi sebelumnya.  
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8. Skenario kedelapan: kelompok kedelapan sebagai manajer 

divisi suku cadang (seller) dengan kondisi gaya 

kepemimpinan yang tidak mendukung iklim kerja kolaboratif 

dan kinerjanya dievaluasi dengan skema evaluasi kinerja 

kooperatif.  

Peserta akan mengambil peran sebagai manajer divisi suku 

cadang dari Perusahaan XYZ yang bergerak di bidang manufaktur 

yang memproduksi kendaraan bermotor. Memiliki lingkungan 

kerja yang tidak mendukung adanya sosialisasi dan 

hubungan baik antar karyawan, manajemen senior memandang 

bahwa bersosialisasi sebagai pemborosan waktu dan dianggap 

akan memperlambat produktivitas karyawan. Seluruh kegiatan 

peserta akan dinilai dengan sistem tinjauan kinerja yang 

didasarkan pada pemenuhan tujuan individu yang telah ditetapkan 

oleh manajemen senior.  

Divisi suku cadang telah membuat beberapa batch komponen, 

"Alpha." Peserta sebagai manajer divisi suku cadang yang 

menjual Alpha kepada divisi perakitan, yang kemudian akan 

memproses Alpha lebih lanjut menjadi produk akhir untuk dijual 

ke pelanggan luar. Para peserta diberitahu bahwa divisi suku 

cadang dan divisi perakitan adalah otonom (memiliki otoritas atas 

divisinya sendiri). Perusahaan telah menetapkan harga equal-
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profit yang disepakati oleh kedua divisi untuk memperoleh 

keuntungan yang sama. Harga equal-profit yang ditetapkan adalah 

sebesar $500 sebagai pertimbangan peserta dalam menetapkan 

harga transfer. Peserta sebagai manajer divisi suku cadang diminta 

untuk menetapkan harga transfer yang dapat diterima bersama 

atau memilih untuk menjualnya kepada pihak luar dengan harga 

pasar yang berlaku, yaitu $ 700 per komponen.  

Masing-masing peserta mendapat kisaran harga transfer untuk 

kedua belah pihak (antara $ 200, dimana laba untuk penjual adalah 

$ 0 dan $ 800, dan laba untuk pembeli adalah $ 0). Peserta diminta 

untuk menetapkan harga transfer yang akan disepakati sesuai 

dengan proporsi laba yang ada pada tabel.  

Setiap bulan, kinerja peserta akan dinilai oleh atasan melalui 

keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu perusahaan 

XYZ. Keuntungan perusahaan merupakan keuntungan 

bersama. Peserta diminta kembali untuk menetapkan harga 

transfer berdasarkan kondisi ini dengan tetap melihat kondisi 

sebelumnya.  

Setelah seluruh treatment diberikan kepada partisipan, mereka 

akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait fairness 

concern. Berikut ini merupakan pertanyaan terkait fairness 

concern: 
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1. Manajer yang bersikap kooperatif harus diberi insentif  

2. Manajer yang mementingkan kepentingan bersama harus 

diberi reward 

3. Manajer yang mementingkan kepentingan bersama harus 

mendapatkan timbal balik yang adil  

Diukur dengan skala likert, dimana 1 merupakan “sangat 

tidak setuju” dan 5 merupakan “sangat setuju” dengan 

pendapat tersebut.  

3.7 Pengujian Alat Pengumpulan Data  

3.7.1 Uji Validitas Internal  

Menurut Hartono (2013) validitas internal berguna untuk mengukur 

seberapa benar kausalitas terjadi, yang berarti seberapa valid variasi di 

variabel dependen yang diakibatkan oleh variasi dari variabel 

independen.  

Sebuah penelitian yang baik harus memiliki validitas internal 

sebagai berikut: 

 

a. Histori 

 Histori merupakan efek dari peristiwa yang terjadi antara 

periode sebelum dilakukannya pengujian (pretest) dengan periode 
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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. Karena perubahan waktu tersebut, 

maka kondisi dari partisipan juga ikut berubah, contohnya yaitu bosan, 

lelah, gusar, dan lain-lain. 

c. Pengujian 

 Pengujian merupakan efek dari adanya pembelajaran terlebih 

dahulu sebelum dilakukannya uji eksperimen atau manipulasi yang 

dapat mempengaruhi hasil dari penelitian eksperimen. 

d. Instrumentasi 

 Instrumentasi merupakan efek dari penggantian instrumen 

pengamat atau pengukur dalam penelitian eksperimen yang dapat 

mempengaruhi hasil karena adanya kemungkinan memberikan hasil 

yang berbeda. 

e. Seleksi 

 Seleksi dapat terjadi apabila partisipan yang dipilih memiliki 

karakteristik yang berbeda di sampel eksperimen dengan yang ada di 

sampel kontrol. 

f. Regresi 
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 Regresi dapat terjadi apabila partisipan-partisipan yang dipilih, 

tidak diambil secara acak. Pengambilan sampel secara tidak acak 

dapat memberikan efek atau dampak tertentu dari hasil penelitian. 

g. Mortaliti eksperimen 

 Mortaliti eksperimen dapat terjadi apabila komposisi dari 

partisipan yang diteliti berubah selama penelitian eksperimen 

dilakukan. 

3.7.2 Uji Manipulasi  

Uji manipulasi dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada partisipan mengenai skenario dan tugas yang akan 

dilaksanakan partisipan. Apabila jawab yang diberikan tepat, maka 

partisipan sudah memahami peran dan skenario yang dijalankan. 

3.7.3 Uji Validitas dan Reliabilitas  

   Menurut Murniati et al. (2013) uji validitas merupakan 

pengujian yang digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan 

dalam kuesioner untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Sedangkan uji reliabilitas merupakan cara untuk 

mengukur konsistensi data dari keseluruhan kuesioner sehingga 

jawaban seseorang dapat dikatakan stabil dari waktu ke waktu.  
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3.7.4 Uji Asumsi Klasik  

   Menurut Murniati et al. (2013) uji asumsi klasik dilakukan 

untuk membuktikan bahwa hasil dari pengujian regresi dalam penelitian 

tidak bias sehingga mendapatkan hasil regresi yang BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator).  

 3.7.4.1 Uji Normalitas  

   Pengujian normalitas digunakan untuk mendeteksi data yang 

digunakan dalam menguji hipotesis memenuhi hakikat naturalistik yang 

menganut faham bahwa fenomena yang terjadi di alam ini berlangsung 

secara wajar dan dengan kecenderungan berpola.  

 3.7.4.2 Uji Heteroskedastisitas  

   Heteroskedastisitas merupakan situasi dimana keragaman 

variabel independen bervariasi pada data yang dimiliki. Salah satu 

asumsi kunci pada metode regresi biasa adalah bahwa error memiliki 

keragaman yang sama pada tiap sampelnya, sehingga apabila error tidak 

bersifat konstan, maka dapat dikatakan bahwa data bersifat 

heteroskedastisitas.  

 3.7.4.3 Uji Multikolinearitas  

   Multikolinearitas berkaitan dengan terdapatnya lebih dari satu 

hubungan linear pasti, sehingga menyebabkan regresi tidak efisien atau 

penyimpangannya besar. Multikolinearitas dapat dilihat dengan 



45 
 

 

menghitung nilai tollerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dari 

data tersebut.  

3.8 Teknik Analisis Data/Uji Hipotesis  

3.8.1 Menyatakan Hipotesis  

Hipotesis 1 

Ho: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 

Ha: µ1= µ2 = µ3 = µ4 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 

Hipotesis 2  

Ho: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 

Ha: µ1= µ2 =µ3 = µ4 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8  

Hipotesis 3 

Ho: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4 ≠ µ5 ≠ µ6 ≠ µ7 ≠ µ8 

Ha: µ1= µ2 = µ3 = µ4 = µ5 = µ6 = µ7 = µ8 

 

3.8.2 Memilih Pengujian Statistik 

3.8.2.1 Statistik Deskriptif   

Statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk 

memberikan gambaran dari data penelitian. Deskripsi suatu data 

dapat meliputi berbagai hal seperti rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range. Dengan mengetahui data 
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tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai data 

penelitian atau pun sampel penelitian tersebut. (Murniati et al., 

2013) 

3.8.2.2 Uji ANOVA  

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode 

ANOVA. Berdasarkan Murniati et al., (2013)disebutkan bahwa 

apabila suatu penelitian memiliki variabel independen dengan tipe 

skala ordinal dan variabel dependen dengan tipe skala rasio maka 

pengujian data yang dilakukan menggunakan ANOVA. 

3.8.2.3 Uji Regresi  

Regresi menurut Murniati et al. (2013) merupakan kajian 

terhadap suatu hubungan variabel yang disebut sebagai variabel 

yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau lebih 

variabel yang menerangkan (the explanatory). Secara luas, analisis 

regresi digunakan untuk memahami kaitan variabel independen 

dengan variabel dependen, dna untuk mengeksplorasi bentuk 

hubungan ini.   

3.8.3 Menginterpretasi Hasil  

Hipotesis 1  

Ho ditolak jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika nilai sig. F > 0,05  
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Ha ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F < 0,05  

Hipotesis 2  

Ho ditolak jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika nilai sig. F > 0,05   

Ha ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F < 0,05  

Hipotesis 3  

Ho ditolak jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika nilai sig. F > 0,05  

Ha ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F < 0,05 
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