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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif Unika 

Soegijapranata Semarang yang belum pernah mengambil atau menerima 

mata kuliah Akuntansi Manajemen. Eksperimen yang dilakukan 

berlangsung secara daring atau online melalui google meet sebagai media 

untuk mengawasi dan memantau jalannya eksperimen, sementara google 

form digunakan sebagai media bagi subjek eksperimen dalam mengerjakan 

penugasan eksperimen. Jumlah partisipan dalam eksperimen penelitian ini 

sebanyak 99 mahasiswa aktif. Untuk memastikan apakah partisipan sudah 

memahami penugasan dan treatment yang peneliti berikan maka terdapat 

cek manipulasi untuk mengukur seberapa pahamkah partisipan 

memahaminya. 

Tabel 4 . 1 Jumlah Partisipan Penelitian  

Keterangan Sel 1 Sel 2 Sel 3 Sel 4 

Total partisipan yang mengikuti 

eksperimen 

22 25 29 33 

(-) Partisipan dengan data missing 4 6 8 4 

(-) Partisipan yang tidak lolos tahap 

cek manipulasi 

6 4 9 9 

Total partisipan yang siap untuk 

pengujian 

12 14 12 20 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 
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 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terdapat 109 partisipan 

dalam kegiatan eksperimen ini yang dibagi kedalam 4 sel dengan jumlah 

partisipan pada sel 1 terdapat 22 partisipan, sel 2 sebanyak 25 partisipan, sel 

3 sebanyak 29 partisipan dan sel 4 sebanyak 33 partisipan. Terdapat 

sebanyak 22 data missing yang disebabkan karena adanya kendala pada 

koneksi internet yang dimiliki partisipan sehingga tidak mampu 

menyelesaikan penugasan pada eksperimen penelitian ini. Selain data 

missing juga terdapat 28 partisipan lain yang tidak lolos cek manipulasi 

karena kurang pahamnya partisipan mengenai penugasan dan treatment 

yang diberikan peneliti. 28 subjek penelitian tidak lolos pada tahap 

rekrutmen dikarenakan partisipan menjawab “tidak” pada uji manipulasi 

rekrutmen.  

 Eksperimen penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada 

hari Kamis, 25 Februari 2021 dan Jumat, 25 Maret 2021. Pengambilan data 

dilaksanakan sebanyak 2 kali karena jumlah partisipan pada pengambilan 

eksperimen yang pertama masih belum mencukupi jumlah minimal 

partisipan penelitian, selain itu juga cukup banyak partisipan yang gagal 

pada treatment reward. Untuk meminimalisir kegagalan pada pengambilan 

eksperimen pertama, maka dari itu pada pengambilan eksperimen kedua 

peneliti lebih menjelaskan dan menekankan kembali bagaimana skema 

reward tersebut. Maka dengan kedua pelaksanaan eksperimen yang telah 

dilakukan, total partisipan yang lolos untuk dilakukan pengujian sebanyak 

58 partisipan dengan masing-masing jumlah pada sel 1 sebanyak 12 
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partisipan, sel 2 sebanyak 14 partisipan, sel 3 sebanyak 12 partisipan dan sel 

4 sebanyak 20 partisipan. 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 Uji validitas indikator pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur 

ketepatan pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian. Uji 

reliabilitas berguna untuk menguji apakah kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian dapat diandalkan atau tidak. Penelitian ini akan menguji validitas 

dan reliabilitas untuk variabel procedural justice, distributive justice dan 

interactional justice dengan menggunakan program Partial Least Square 

(PLS). Indikator validitas yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam 

penelitian ini antara lain ada nilai AVE, Communality diatas 0,5 dan 

Loading Factor diatas 0,7. Untuk indikator pengukuran Reliabilitas yang 

digunakan ada Cronbach Alpha dan Composite Realbility dengan nilai 

diatas 0,7. 

4.2.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Instrumen Penelitian 

  Dibawah ini merupakan tabel dari hasil pengujian validitas 

dan reliabilitas menggunakan indikator penelitian AVE, 

Communality, Loading  Factor, Cronbach Alpha dan 

Composite Reliability pada variabel procedural  justice, 

distributive justice, interactional justice dan budget slack: 
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Tabel 4 . 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Hasil 

Procedural 

Justice 

AVE 0,970 

Communality 0,970 

Loading Factor 

PJ1 0,982 

PJ2 0,977 

PJ3 0,988 

PJ4 0,991 

Indikator Reliabilitas 

Cronbach Alpha 0,990 

Composite Reliability 0,992 

  

Variabel Indikator Hasil 

Distributive 

Justice 

AVE 0,981 

Communality 0,981 

Loading Factor 

DJ1 0,991 

DJ2 0,993 

DJ3 0,988 

Indikator Reliabilitas 

Cronbach Alpha 0,990 

Composite Reliability 0,994 

  

Variabel Indikator Hasil 

Interactional 

Justice 

AVE 0,979 

Communality 0,979 

Loading Factor IJ1 0,989 
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IJ2 0,978 

IJ3 0,994 

IJ4 0,991 

IJ5 0,991 

IJ6 0,995 

Indikator Reliabilitas 

Cronbach Alpha 0,996 

Composite Reliability 0,997 

  

Variabel Indikator Hasil 

Budget Slack 

AVE 1,000 

Communality 1,000 

Loading Factor Slack 1,000 

Indikator Reliabilitas 

Cronbach Alpha 1,000 

Composite Reliability 1,000 

Sumber: Lampiran 4 

  Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa variabel procedural 

justice mempunyai nilai AVE dan communality diatas 0,5. Nilai 

loading factor pada instrumen penelitian procedural justice 

semuanya diatas 0,7. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel 

procedural justice telah lolos tahap uji validitas. Pada variabel 

distributive justice, dan budget slack juga didapat data bahwa nilai 

AVE, communality dan loading factor pada instrumennya diatas 

syarat nilai yang ditetapkan. Untuk variabel interactional justice 
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nilai AVE dan communality adalah 0,979. Untuk nilai loading factor 

pada instrumen penelitian variabel interactional justice ada 6 item 

yang semua nilainya diatas 0,7.  

  Untuk indikator reliabilitas menunjukan bahwa variabel 

procedural justice, distributive justice, interactional justice dan 

budget slack telah lolos uji variabel. Dengan nilai cronbach alpha 

dan composite reliability dari keempat variabel penelitian tersebut 

tidak ada yang bernilai dibawah 0,7 hal tersebut telah menunjukan 

bahwa instrumen telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dari 

tabel 4.2 dengan syarat nilai cronbach alpha dan composite 

reliability yang ditetapkan diatas 0,7 menunjukan jika keempat 

variabel pada penelitian ini telah melewati batas syarat nilai yang 

ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat pada hasil rekap nilai cronbach 

alpha setiap variabel pada tabel 4.3.  

Tabel 4 . 3 Hasil Cronbach Alpha Variabel Penelitian Dengan 

Menggunakan Program Partial Least Square 
Variabel Cronbach Alpha Kategori 

Procedural Justice 0,990 RELIABILITAS SEMPURNA 

Distributive Justice 0,990 RELIABILITAS SEMPURNA 

Interactional Justice 0,996 RELIABILITAS SEMPURNA 

Sumber: Lampiran 4  

  Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel penelitian 

memiliki tingkat reablitias yang baik dan handal dalam pengukuran. 



45 
 

 
 

4.3 Statistic Descriptive 

Berikut ini merupakan informasi mengenai partisipan yang mengikuti 

eksperimen penelitian in
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Tabel 4 . 4 Hasil Uji Beda Procedural Justice Partisipan 

Keterangan 

Sel 1 (Procedural & 

Interactional Justice) 
Sel 2 (Procedural Justice) 

Procedural Justice 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Umur 

18 5 3,800 

0,916 

5 4,200 

0,745 

19 2 3,500 2 4,000 

20 1 4,000 2 3,500 

21 1 4,000 4 3,750 

22 1 3,000 1 4,000 

23 2 3,000 0 0,000 

Gender 
Wanita 10 3,700 

0,339 
7 4,000 

0,682 
Pria 2 3,000 7 3,857 

Angkatan 

2016 1 2,000 

0,432 

0 0,000 

0,457 

2017 3 3,667 3 3,667 

2018 1 4,000 4 3,750 

2019 1 3,000 0 0,000 

2020 6 3,833 7 4,143 

Sumber: Lampiran 5 

 Hasil uji beda pada tabel 4.4 memperlihatkan bahwa pada kondisi 

procedural justice di kategori umur, nilai sig pada sel 1 dan sel 2 adalah 

0,916 dan 0,745. Kemudian pada kondisi procedural justice di kategori 

gender menunjukan nilai sig pada sel 1 dan sel 2 adalah 0,339 dan 0,682. 

Kemudian yang terakhir pada kondisi procedural justice di kategori 

angkatan menunjukan nilai sig pada sel 1 dan sel 2 adalah 0,432 dan 0,457. 
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Hal tersebut menunjukan tidak adanya perbedaan persepsi yang signifikan 

dari responden mengenai procedural justice 

Tabel 4 . 5 Hasil Uji Beda Distributive Justice Partisipan 

Keterangan 

Sel 3 Sel 4 

(Distributive & 

Interactional Justice) 
(Distributive Justice) 

Distributive Justice 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Umur 

18 4 3,500 

0,787 

5 4,000 

0,151 

19 4 4,000 3 3,667 

20 2 4,000 4 3,250 

21 2 4,500 4 2,750 

22 0 0,000 3 3,667 

23 0 0,000 1 5,000 

Gender 
Wanita 11 3,909 

0,242 
16 3,438 

0,268 
Pria 1 3,000 4 4,000 

Angkatan 

2016 0 0,000 

0,874 

0 0,000 

0,343 

2017 2 4,000 7 3,428 

2018 2 4,000 4 3,000 

2019 0 0,000 2 3,500 

2020 8 3,750 7 4,000 

Sumber: Lampiran 6 
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 Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa pada kondisi distributive 

justice di kategori umur nilai sig pada sel 3 dan sel 4 bernilai 0,787 dan 

0,151. Kemudian nilai sig pada kondisi distributive justice di kategori 

gender bernilai 0,242 di sel 3 dan 0,268 di sel 4. Kondisi distributive justice 

di kategori angkatan menunjukan nilai sig 0,874 pada sel 3 dan 0,343 pada 

sel 4. Hal tersebut menunjukan jika tidak ada perbedaan hasil uji beda pada 

kondisi distributive justice.
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Tabel 4 . 6 Hasil Uji Beda Interactional Justice Partisipan 

Keterangan 

Sel 1 (Procedural & 

Interactional Justice) 
Sel 2 (Procedural Justice) 

Sel 3 (Distributive & 

Interactional Justice) 
Sel 4 (Distributive Justice) 

Interactional Justice 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig  

Umur 

18 5 4,400 

0,273 

0 0 

- 

4 4,250 

0,796 

0 0 

- 

 

19 2 4,000 0 0 4 4,000 0 0  

20 1 3,000 0 0 2 4,000 0 0  

21 1 4,000 0 0 2 4,500 0 0  

22 1 3,000 0 0 0 0,000 0 0  

23 2 3,000 0 0 0 0,000 0 0  

Gender 
Wanita 10 4,000 

0,127 
0 0 

- 
11 4,182 

0,779 
0 0 

- 
 

Pria 2 3,000 0 0 1 4,000 0 0  

Angkatan 

2016 1 3,000 

0,274 

0 0 

- 

0 0,000 

0,689 

0 0 

- 

 

2017 3 3,333 0 0 2 4,500 0 0  

2018 1 3,000 0 0 2 4,000 0 0  
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2019 1 4,000 0 0 0 0,000 0 0  

2020 6 4,333 0 0 8 4,125 0 0  

Sumber: Lampiran 7
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 Tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai sig pada kondisi interactional 

justice di kategori umur bernilai 0,273 di sel 1 dan 0,796 di sel 3. Kemudian 

pada kategori gender menunjukan nilai sig 0,127 pada sel 1 dan 0,779 pada 

sel 3. Pada kategori angkatan nilai signya adalah 0,274 pada sel 1 dan 0,689 

pada sel 3. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada perbedaan hasil uji 

beda pada kondisi interactional justice di antara partisipan.
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Tabel 4 . 7 Hasil Uji Beda Budget Slack Partisipan 

Keterangan 

Sel 1 (Procedural & 

Interactional Justice) 
Sel 2 (Procedural Justice) 

Sel 3 (Distributive & 

Interactional Justice) 

Sel 4 (Distributive 

Justice) 

Budget Slack 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Umur 

18 5 -3,400 

0,610 

5 -1,600 

0,252 

4 0,250 

0,157 

5 0,600 

0,830 

19 2 -3,500 2 2,000 4 1,250 3 1,667 

20 1 1,000 2 1,000 2 0,000 4 0,500 

21 1 0,000 4 1,250 2 -1,500 4 -0,250 

22 1 -3,000 1 -2,000 0 0,000 3 2,000 

23 2 -1,500 0 0,000 0 0,000 1 0,000 

Gender 
Wanita 10 -2,900 

0,141 
7 0,143 

0,919 
11 0,091 

0,213 
16 0,875 

0,628 
Pria 2 0,000 7 0,000 1 2,000 4 0,250 

Angkatan 

2016 1 -1,000 

0,336 

0 0,000 

0,454 

0 0,000 

0,124 

0 0,000 

0,308 2017 3 -1,667 3 1,667 2 -1,500 7 0,285 

2018 1 1,000 4 0,000 2 0,000 4 1,000 
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2019 1 -6,000 0 0,000 0 0,000 2 3,500 

2020 6 -3,000 7 -0,571 8 0,750 7 0,285 

Sumber: Lampiran 8
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  Mean pada tabel 4.7 apabila nilainya semakin kecil (bahkan 

negative) maka semakin kecil pula budget slack yang muncul dalam 

eksperimen. Namun saat nilai mean budget slack tinggi maka sebaliknya 

budget slack dalam eksperimen juga tinggi. Pada tabel 4.7 menunjukan 

bahwa nilai sig pada kondisi budget slack di kategori umur bernilai 0,610 

pada sel 1; 0,252 pada sel 2; 0,157 pada sel 3; 0,830 pada sel 4. Pada kategori 

gender menunjukan nilai sig 0,141 pada sel 1; 0,919 pada sel 2; 0,213 pada 

sel 3; 0,628 pada sel 4. Pada kategori angkatan nilai sig pada sel 1 adalah 

0,336; 0,454 pada sel 2; 0,124 pada sel 3; 0,308 pada sel 4. Dengan nilai sig 

yang diatas 0,05 menunjukan bahwa tidak adanya perbedaan hasil uji beda 

pada kondisi budget slack. 

Pada tabel 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

perbedaan signifikan pada variabel-variabel penelitian ini, menurut identitas 

subjek sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek dalam penelitian ini 

homogen. 

4.4 Hasil Uji Validitas Internal Desain Eksperimen 

 Uji validitas internal diperlukan untuk mengukur tingkat valid 

variasi variabel dependen oleh variabel independen. Desain eksperimen 

penelitian ini telah memenuhi uji validitas internal dan bebas dari ancaman 

variabel internal, seperti: 
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4.4.1 Histori 

  Histori merupakan peristiwa yang ada di tengah – tengah 

antara periode sebelum dilangsungkannya penelitian maupun sudah 

dilangsungkannya penelitian tersebut. Ancaman ini timbul saat 

eksperimen penelitian dilakukan pada waktu yang berbeda. 

  Karena eksperimen dilakukan dengan dua waktu yang 

berbeda dan jarak rentan waktu yang cukup lama yakni Kamis, 25 

Februari 2021 dan Jumat, 25 Maret 2021 maka dari itu perlu 

dilakukan uji beda untuk membuktikan tidak adanya perbedaan 

berarti pada eksperimen pertama dan kedua. 

Tabel 4 . 8 Hasil Uji Beda Procedural Justice Berdasar Waktu 

Sumber:Lampiran 9 

  Berdasarkan tabel 4.8, terlihat bahwa tidak ada perbedaan 

pada treatment procedural justice yang diberikan peneliti. Nilai sig 

yang diatas 0,05 menunjukan adanya kesamaan persepsi mengenai 

procedural justice oleh partisipan.  

 

 

 

Variabel 

Mean Data 

Pelaksanaan 

Kamis, 

25/2/21 

pukul 15.00 

Mean Data 

Pelaksanaan 

Kamis, 

25/3/21 

pukul 14.00 

Sig Catatan 

Procedural 

Justice 
4,0000 3,6471 0,271 

TIDAK ADA 

PERBEDAA

N 
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Tabel 4 . 9 Hasil Uji Beda Distributive Justice Berdasar Waktu 

Variabel 

Mean Data 

Pelaksanaan 

Kamis, 

25/2/21 

pukul 15.00 

Mean Data 

Pelaksanaan 

Kamis, 

25/3/21 

pukul 14.00 

Sig Catatan 

Distributive 

Justice 
4,0000 3,5000 0,114 

TIDAK 

ADA 

PERBEDAA

N 

Sumber: Lampiran 9 

  Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai sig dari treatment 

distributive justice dibawah 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa 

antara partisipan eksperimen pertama dan kedua terdapat perbedaan 

persepsi mengenai treatment distributive justice. 

Tabel 4 . 10 Hasil Uji Beda Interactional Justice Berdasar 

Waktu 

Variabel 

Mean Data 

Pelaksanaan 

Kamis, 

25/2/21 

pukul 15.00 

Mean Data 

Pelaksanaan 

Kamis, 

25/3/21 

pukul 14.00 

Sig Catatan 

Interactional 

Justice 
4,4000 3,7143 0,018 

TERDAPAT 

PERBEDAA

N 

Sumber: Lampiran 9 

  Dari informasi yang didapat pada tabel 4.10 menunjukan 

bahwa nilai sig dari treatment interactional justice yang diberikan 

peneliti berada dibawah 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan penilaian partisipan eksperimen pertama dengan 

partisipan eksperimen kedua pada treatment interactional justice. 
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Namun meski ada perbedaan, eksperimen ini dilakukan dengan 

randomisasi dimana subjek eksperimen bebas untuk masuk kedalam 

sel manapun maka ancaman histori dapat hilang. 

Tabel 4 . 11 Hasil Uji Beda Budget Slack Berdasar Waktu 

Variabel 

Mean Data 

Pelaksanaan 

Kamis, 

25/2/21 

pukul 15.00 

Mean Data 

Pelaksanaan 

Kamis, 

25/3/21 

pukul 14.00 

Sig Catatan 

Budget 

Slack 
-1,6842 0,2308 0,005 

TERDAPAT 

PERBEDAA

N 

Sumber: Lampiran 9 

  Pada tabel 4.11 diketahui nilai sig dari treatment budget 

slack berada dibawah 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa adanya 

perbedaan persepsi mengenai treatment budget slack antara 

partisipan eksperimen pertama dan juga kedua. Namun meski 

terdapat perbedaan, eksperimen ini dilakukan dengan randomisasi 

dimana subjek eksperimen bebas untuk masuk kedalam sel manapun 

maka ancaman histori dapat hilang. 

  Dari tabel 4.8; 4.9; 4.10; 4.11 dapat disimpulkan bahwa 

variabel distributive justice menunjukan adanya perbedaan yang 

signifikan dalam pelaksanaan eksperimen pertama dan kedua, 

sementara procedural justice, interactional justice dan budget slack 

tidak menunjukan adanya perbedaan. Hal tersebut mungkin terjadi 

karena peneliti melakukan randomisasi dalam subjek penelitian 

maka dari itu ancaman histori dapat teratasi. Dalam buku milik 
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Jogianto halaman 121 juga menjelaskan bahwa randomisasi 

digunakan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan 

pengaruh dari variabel ekstrani sehingga ancaman histori tersebut 

dapat teratasi. 

4.4.2 Maturasi 

  Perubahan yang terjadi akibat dari perubahan waktu dan 

dapat mempengaruhi hasil eksperimen itu sendiri. Maturasi dalam 

eksperimen penelitian ini timbul dikarenakan eksperimen dilakukan 

pada waktu yang berbeda dan durasi pada eksperimen pertama 

sedikit lebih lama daripada durasi eksperimen kedua. Agar maturasi 

dapat dikurangi maka penggunaan waktu seefektif mungkin 

diperlukan agar partisipan tidak merasa jenuh dan bosan. Selain itu 

pada eksperimen pertama sebenarnya sudah ditetapkan waktu pada 

tiap sesinya namun beberapa partisipan yang terkendala beberapa 

faktor terpaksa membutuhkan waktu yang lebih lama dan peneliti 

memutuskan untuk memberi kelonggaran waktu. Namun pada 

eksperimen kedua peneliti memutuskan untuk tetap melanjutkan sesi 

pada saat setiap waktu dari sesi sebelumnya berakhir, sehingga 

ancaman maturasi dari partisipan dapat teratasi. Dengan adanya 

ancaman maturasi pada eksperimen pertama, maka peneliti 

melakukan uji beda berdasar waktu dan menunjukan bahwa sebagian 

data eksperimen pertama tidak memiliki beda signifikan dengan 

yang kedua. 
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4.4.3 Maturasi 

  Perubahan yang terjadi akibat dari perubahan waktu dan 

dapat mempengaruhi hasil eksperimen itu sendiri. Maturasi dalam 

eksperimen penelitian ini timbul dikarenakan eksperimen dilakukan 

pada waktu yang berbeda dan durasi pada eksperimen pertama 

sedikit lebih lama daripada durasi eksperimen kedua. Agar maturasi 

dapat dikurangi maka penggunaan waktu seefektif mungkin 

diperlukan agar partisipan tidak merasa jenuh dan bosan. Selain itu 

pada eksperimen pertama sebenarnya sudah ditetapkan waktu pada 

tiap sesinya namun beberapa partisipan yang terkendala beberapa 

faktor terpaksa membutuhkan waktu yang lebih lama dan peneliti 

memutuskan untuk memberi kelonggaran waktu. Namun pada 

eksperimen kedua peneliti memutuskan untuk tetap melanjutkan sesi 

pada saat setiap waktu dari sesi sebelumnya berakhir, sehingga 

ancaman maturasi dari partisipan dapat teratasi. Dengan adanya 

ancaman maturasi pada eksperimen pertama, maka peneliti 

melakukan uji beda berdasar waktu dan menunjukan bahwa sebagian 

data eksperimen pertama tidak memiliki beda signifikan dengan 

yang kedua. 

4.4.4 Mortalitas 

  Mortalitas ini sendiri terjadi akibat dari perubahan jumlah 

partisipan selama dilangsungkannya eksperimen. Pada eksperimen 
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pertama maupun kedua banyak partisipan eksperimen yang keluar 

dari google meet yang sedianya merupakan media bagi partisipan 

dalam menerima dan menjalankan tugas eksperimen. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan faktor yang tidak bisa diatasi oleh peneliti 

dimana gangguan sinyal dan koneksi menjadi alasan utamanya. 

Namun peneliti tetap menjalankan eksperimen dan data partisipan 

yang keluar di tengah-tengah jalannya eksperimen berlangsung 

(data missing) tidak diikutkan dalam pengujian data. 

4.4.5 Instrumentasi 

 Dampak yang dirasakan dari perubahan alat ukur atau 

instrumen yang digunakan dalam penelitian. Oleh sebab itu 

diperlukan instrumen yang tepat dalam penelitian. Pada eksperimen 

ini peneliti menggunakan instrumen yang sama dalam 

pelaksanaannya pada tiap partisipan sehingga instrumen yang 

digunakan sama dan ancaman pada validitas instrumen dapat diatasi. 

4.4.6 Pengujian 

  Hasil dari pengujian dapat dipengaruhi oleh pengujian 

sebelumnya dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil 

eksperimen. Oleh sebab itu peneliti hanya membiarkan partisipan 

untuk dapat mengikuti eksperimen satu kali saja. Peneliti juga sebisa 

mungkin menggunakan partisipan dari mahasiswa akuntansi 

angkatan 2020 dan mahasiswa unika lintas fakultas yang belum 
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mengenal budget slack agar ancaman validitas pengujian dapat 

diatasi. 

4.4.7 Seleksi 

  Pemilihan sampel eksperimen harus memenuhi beberapa 

kriteria khusus agar dapat menjadi partisipan eksperimen. Peneliti 

menetapkan beberapa kriteria sebelum partisipan dapat mengikuti 

eksperimen ini, apabila partisipan dirasa memenuhi kriteria yang 

sudah ditetapkan maka eksperimen dapat dilaksanakan.  

4.4.8 Regresi 

  Regresi adalah efek saat sampel tidak terpengaruhi oleh 

treatment yang sudah peneliti berikan. Oleh sebab itu partisipan 

dalam penelitian ini dipilih secara acak agar dapat mengurangi 

ancaman validitas regresi 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

4.5.1 Pengaruh Procedural Justice dan Interactional Justice Terhadap 

Budget Slack. 

Hipotesis pertama pada penelitian adalah budget slack 

subjek   pada kondisi procedural justice dan terdapat interactional 

justice lebih rendah dibandingkan budget slack subjek pada kondisi 

procedural justice tanpa adanya interactional justice. 
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Pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini akan 

membandingkan nilai budget slack dari subjek penelitian pada 

kondisi adanya procedural justice dan interactional justice dengan 

nilai budget slack dari subjek penelitian yang hanya pada kondisi 

procedural justice saja. Rerata nilai procedural justice pada kondisi 

terdapat interactional justice adalah 3,958 sementara saat tidak 

terdapat interactional justice nilainya 4,142. Hal tersebut 

menandakan bahwa subjek penelitian sudah mempersepsikan bahwa 

treatment procedural justice yang diberikan peneliti pada dua 

kondisi tersebut telah dianggap adil dan sesuai, Berikut merupakan 

output dari dua kondisi sel: 

Tabel 4 . 12 Output Nilai Variabel Hipotesis Pertama Pada Dua 

Kondisi 

  Rerata PJ Rerata IJ Rerata BS 

PJ dan IJ (Sel 

1) 3,958 4,138 -2,416 

PJ (Sel 2) 4,142 0,000 -0,071 

Sumber: Lampiran 10 

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa budget slack pada 

kondisi procedural justice dan interactional justice nilainya 

cenderung lebih kecil dibandingkan pada kondisi procedural justice 

saja. Rerata nilai procedural justice dan interactional justice berada 

di angka 3,9 hingga 4,1 yang menandakan bahwa treatment yang 

diberikan peneliti dalam penelitian ini sudah sesuai dan subjek 

penelitian sudah menganggap treatment yang diberikan sudah adil. 
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Pada pengujian hipotesis juga akan menggunakan aplikasi 

SPSS dengan alat uji Independent Sample T Test untuk menguji 

perbedaan rerata nilai slack yang muncul pada kondisi procedural 

justice dan interactional justice dengan kondisi procedural justice 

saja. Untuk dapat melakukan pengujian menggunakan independent 

sample t-test diperlukan uji normalitas dan homogenitas terlebih 

dahulu agar dapat diketahui apakah data sudah terdistribusi normal 

atau belum. Berikut merupakan tabel dari pengujian normalitas dan 

homogenitas: 

Tabel 4 . 13 Hasil Pengujian Normalitas dan Homogenitas 

Variabel Hipotesis Pertama 

  

UJI NORMALITAS UJI 

HOMOGENITAS 
Kolmogorov 

Shapiro 

Wilk 

PJxIJ (Sel 1) 0,200 0,429 
0,808 

PJ (Sel 2) 0,056 0,149 

Sumber: Lampiran 10 

Pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai sig dari hasil uji 

Shapiro Wilk dan Kolmogorov pada sel PJxIJ adalah 0,429 dan 

0,200 (sig > 0,05). Sedangkan pada sel PJ hasil uji Shapiro Wilk dan 

Kolmogorov nilai sig nya 0,149 dan 0,056 (sig > 0,05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah terdistribusi secara 

normal. Untuk nilai sig dari uji homogenitasnya adalah 0,808 yang 

berarti dapat diketahui bahwa data bersifat homogen. Karena data 

telah memenuhi kriteria dari uji homogenitas dan normalitas, maka 
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pengujian menggunakan independent sample t test dapat dilakukan. 

Berikut merupakan tabel dari hasil pengujian independent sample t 

test: 

Tabel 4 . 14 Hasil Pengujian Independent Sample T-Test 

  MEAN SIG 

PJxIJ (Sel 1) -2,4167 
0,045 

PJ (Sel 2) -0,0714 

Sumber: Lampiran 10 

Pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa rerata budget slack 

yang muncul pada kondisi procedural justice dan interactional 

justice lebih kecil nilainya jika dibandingkan dengan rerata budget 

slack pada kondisi procedural justice saja. Selain itu hasil uji 

independent sample t test menunjukan nilai sig sebesar 0,045 yang 

berarti bahwa terdapat perbedaan perilaku yang signifikan pada 

subjek penelitian di dua kondisi berbeda yang mempengaruhi 

perilaku mereka dalam melakukan budgetary slack. Berdasarkan 

hasil dari pengujian independent sample t test pada hipotesis 

pertama menunjukan bahwa sesuai dengan hipotesis pertama 

dimana budget slack subjek pada kondisi procedural justice dan 

terdapat interactional justice lebih rendah dibandingkan budget 

slack subjek pada kondisi procedural justice saja. 

Hal tersebut turut membuktikan bahwa interactional justice 

mempunyai peran yang cukup penting dalam mempengaruhi 
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karyawan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan 

perusahaan (budget slack yang menurun merupakan sebuah 

tindakan yang menguntungkan bagi perusahaan). Hal tersebut 

dibuktikan melalui hasil independent sample t test dimana adanya 

perbedaan yang signifikan antara partisipan yang menerima 

treatment procedural justice dan interactional justice dengan 

partisipan yang hanya menerima treatment procedural justice saja. 

Rerata budget slack pada partisipan yang menerima treatment 

interaactional justice juga lebih kecil daripada partisipan yang tidak 

menerima treatment interactional justice, hal tersebut dapat dilihat 

dari tabel 4.12. Oleh sebab itu peran interactional justice menjadi 

sangat penting dalam penelitian ini karena hasilnya mampu 

memoderasi pengaruh antara procedural justice dengan budget 

slack secara signifikan. 

4.5.2 Pengaruh Distributive Justice dan Interactional Justice Terhadap 

Budget Slack. 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah budget slack 

subjek pada kondisi distributive justice dan terdapat interactional 

justice lebih rendah dibandingkan budget slack subjek pada kondisi 

distributive justice tanpa adanya interactional justice. 

  Pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini akan 

membandingkan nilai budget slack dari subjek penelitian pada 

kondisi adanya distributive justice dan interactional justice dengan 
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nilai budget slack dari subjek penelitian yang hanya pada kondisi 

distributive justice saja. Rerata nilai distributive justice pada kondisi 

terdapat interactional justice adalah 4,055 sementara saat tidak 

terdapat interactional justice nilainya 3,883. Hal tersebut 

menandakan bahwa subjek penelitian sudah mempersepsikan bahwa 

treatment distributive justice yang diberikan peneliti pada dua 

kondisi tersebut telah dianggap adil dan sesuai oleh subjek 

penelitian, Berikut merupakan output dari dua kondisi sel: 

Tabel 4 . 15 Output Nilai Variabel Hipotesis Kedua Pada Dua 

Kondisi 

  Rerata DJ Rerata IJ Rerata BS 

DJ dan IJ (Sel 3) 4,055 4,333 -1,083 

DJ (Sel 4) 3,883 0,000 1,000 

Sumber: Lampiran 10 

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa budget slack pada 

kondisi distributive justice dan interactional justice nilainya 

cenderung lebih kecil bahkan mencapai negatif jika dibandingkan 

pada kondisi distributive justice saja. Rerata nilai distributive justice 

dan interactional justice berada diangka 3,88 hingga 4,33 yang 

menandakan bahwa treatment yang diberikan peneliti dalam 

penelitian ini sudah sesuai dan subjek penelitian sudah menganggap 

treatment yang diberikan sudah adil. 
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Pada pengujian hipotesis kedua ini juga akan menggunakan 

aplikasi SPSS dengan alat uji Independent Sample T Test untuk 

menguji perbedaan rerata nilai slack yang muncul pada kondisi 

distributive justice dan interactional justice dengan kondisi 

distributive justice saja. Untuk dapat melakukan pengujian 

menggunakan independent sample t-test diperlukan uji normalitas 

dan homogenitas terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah data 

sudah terdistribusi normal atau belum. Berikut merupakan tabel dari 

pengujian normalitas dan homogenitas 

Tabel 4 . 16 Hasil Pengujian Normalitas Pada Variabel 

Hipotesis Kedua 

  

UJI NORMALITAS 

Kolmogorov Shapiro Wilk 

DJxIJ (Sel 3) 0,002 0,006 

DJ (Sel 4) 0,002 0,019 

Sumber: Lampiran 10 

Pada tabel 4.16 menunjukan hasil sig lebih rendah dari nilai 

sig yang seharusnya (sig > 0,05). Oleh sebab itu data dari variabel 

distributive justice tidak terdistribusi normal dan tidak dapat 

dilakukan pengujian menggunakan independent sample t test. 

Sehingga pada hipotesis kedua akan dilakukan pengujian 

menggunakan alat uji Mann-Whitney Test yang merupakan alat uji 

non parametrik. 

Tabel 4 . 17 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua Menggunakan 

Alat Uji Mann-Whitney 
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Mann-Whitney U 33,000 

Wilcoxon W 111,000 

Z -3,503 

Asymp. Sig (2Tailed) 0,000 

Mean Rank DJxIJ 9,25 

Mean Rank DJ 20,85 

Sumber: Lampiran 10 

Dari tabel 4.17 yang merupakan hasil pengujian 

menggunakan alat ukur Mann Whitney untuk hipotesis kedua 

didapat nilai 0,000 dan nilainya lebih rendah dari 0,05. Dari hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara 2 treatment yang diberikan peneliti. Dengan hasil mean rank 

pada treatment distributive justice dan interactional justice adalah 

9,25. Sementara nilai mean rank pada treatment distributive justice 

saja adalah 20,85. Hal tersebut mengindikasikan bahwa budget slack 

akan cenderung muncul lebih sedikit pada kondisi distributive 

justice dan interactional justice dibandingkan dengan kondisi 

distributive justice saja. Berdasarkan hasil dari pengujian Mann-

Whitney Test pada hipotesis kedua menunjukan bahwa sesuai 

dengan hipotesis kedua dimana budget slack subjek pada kondisi 

distributive justice dan terdapat interactional justice lebih rendah 

dibandingkan budget slack subjek pada kondisi distributive justice 

saja. 

Hal tersebut turut membuktikan bahwa adanya interactional 

justice mempunyai peran yang cukup signifikan dalam 
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mempengaruhi karyawan untuk melakukan tindakan yang 

menguntungkan perusahaan (budget slack yang menurun 

merupakan sebuah tindakan yang menguntungkan bagi perusahaan). 

Hal tersebut dibuktikan melalui hasil independent sample t test 

dimana adanya perbedaan yang signifikan antara partisipan yang 

menerima treatment distributive justice dan interactional justice 

dengan partisipan yang hanya menerima treatment distributive 

justice saja. Rerata budget slack pada partisipan yang menerima 

treatment interactional justice juga lebih kecil daripada partisipan 

yang tidak menerima treatment interactional justice, hal tersebut 

dapat dilihat dari tabel 4.15. Oleh sebab itu peran interactional 

justice sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi secara 

signifikan interaksi antara distributive justice terhadap budget slack. 

4.6 Pembahasan 

Procedural justice merupakan persepsi individu mengenai keadilan 

akan prosedur yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dalam penetapan 

outcome yang akan diterima karyawan. Dengan prosedur dalam penetapan 

outcome yang sudah dianggap adil, maka karyawan akan cenderung untuk 

tidak melakukan hal negatif yang dapat merugikan perusahaan. Dengan 

treatment yang diberikan peneliti dan menunjukkan rerata nilai procedural 

justice 3,95 dan 4,1 dapat diindikasikan bahwa subjek penelitian sudah 

menganggap prosedur yang diberikan tersebut adil karena telah melalui 

treatment yang tepat. Hasil pengujian hipotesis menggunakan independent 
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sample t test juga memberikan hasil bahwa adanya perbedaan yang 

signifikan antara nilai budget slack pada kondisi procedural justice dan 

interactional justice dengan kondisi procedural justice saja. Hal ini 

menandakan procedural justice dapat mempengaruhi karyawan untuk 

berperilaku positif sehingga budget slack yang merupakan perilaku negatif 

dan merugikan perusahaan pun dapat berkurang. Hal tersebut membuktikan 

bahwa prosedur yang dianggap adil mampu mempengaruhi perilaku 

individu untuk menghindari tindakan negatif yang dapat merugikan 

perusahaan seperti budget slack. 

Interactional justice merupakan keadilan yang dirasakan oleh 

karyawan dalam proses interaksi antar individu. Perilaku top management 

dalam penetapan prosedur outcome dapat mempengaruhi perilaku 

karyawan, apabila dalam proses penetapan prosedur tersebut karyawan 

menerima interaksi positif dari top management maka karyawan akan 

cenderung bersikap positif pula bagi perusahaan dan tidak ingin merugikan 

perusahaan dengan tindakan negatif. Dengan adanya partisipasi anggaran 

dan agency theory semakin memperkuat munculnya slack didalam 

penetapan sebuah anggaran, beberapa penelitian sebelumnya mencoba 

menambahkan aspek procedural justice dalam menekan munculnya budget 

slack dalam sebuah partisipasi anggaran. Dengan bertambahnya 

interactional justice sebagai variabel moderasi, perannya semakin 

memperkuat procedural justice sehingga mempengaruhi keputusan 

karyawan dalam melakukan tindakan positive dan menghindari tindakan 
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negative yang dapat merugikan perusahaan seperti budget slack. Hal itu 

ditunjukan pada tabel 4.15 bahwa nilai budget slack yang muncul lebih kecil 

saat ada treatment procedural justice dan interactional justice dibandingkan 

dengan hanya adanya treatment procedural justice saja. Maka dari tabel 

4.15 juga mendukung hipotesis pertama pada penelitian ini.  

Berdasarkan penelitian Keyvanar (2014) dalam (Pan et al., 2018) 

menyatakan bahwa procedural justice berhubungan signifikan dan positive 

terhadap positive organizational behaviour. Pernyataan ini pun didukung 

oleh penelitian Murniati & Mulyatno (2014) yang memberikan hasil bahwa 

procedural justice berpengaruh negatif terhadap budget slack. Hal tersebut 

juga sependapat dengan penelitian T. R. Tyler & Lind (1992) yang 

menyatakan bahwa dengan adanya procedural dan interpersonal justice 

akan membantu top management dalam membuat keputusan yang baik dan 

dianggap adil. Dengan keputusan yang diambil tersebut dianggap baik maka 

karyawan akan cenderung melakukan positive behaviour. 

Hasil pengujian hipotesis dengan efek moderasi interactional justice 

memberikan hasil bahwa dengan adanya moderasi interactional justice 

memperkuat pengaruh antara procedural justice terhadap budgetary slack. 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan program SPSS memberikan hasil 

bahwa signifikan berbeda antara kondisi procedural justice saja dengan 

kondisi procedural justice dan interactional justice didalamnya. Hal 

tersebut dibuktikan dalam tabel 4.17 dimana mean dari sel 1 yang nilainya 

jauh lebih kecil dari sel 2. Artinya dengan adanya interactional justice 
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sebagai variabel moderasi bagi procedural justice dapat membuat budget 

slack timbul semakin berkurang. Hal ini menandakan keadilan dalam proses 

interaksi antar individu memperkuat keadilan informasi mengenai prosedur 

yang ada di dalam perusahaan sehingga budget slack semakin berkurang. 

Individu merasa bahwa perusahaan memberikan informasi mengenai 

prosedur dalam interaksi antar individu secara adil sehingga dirinya merasa 

harus memberikan feedback yang setara yaitu dengan berperilaku positif 

yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga budget 

slack dapat berkurang. Hal tersebut mendukung penelitian sebelumnya 

milik T. R. Tyler & Lind (1992) yang juga menguji procedural justice dan 

interpersonal justice terhadap keputusan yang adil oleh top management 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Distributive justice merupakan persepsi keadilan oleh karyawan 

mengenai jumlah outcome yang mereka terima dari perusahaan. Karena 

kecenderungan karyawan akan membandingkan outcome yang mereka 

dengan karyawan lain maka perusahaan harus sebisa mungkin untuk 

memberikan outcome yang adil dan sama rata antara karyawan satu dengan 

yang lain. Pada tabel 4.18 menunjukan bahwa rerata nilai distributive justice 

3,88 hingga 4,05. Hal tersebut menandakan bahwa treatment distributive 

justice sudah tepat sehingga subjek penelitian menganggap sudah adil. 

Interactional justice sendiri lebih mengarah kepada persepsi 

keadilan menurut karyawan mengenai interaksi yang mereka terima dari top 

management. Dengan karyawan menerima interaksi yang baik dari top 
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management dan mendapatkan informasi dalam proses pengambilan 

keputusan seadil dan setransparan mungkin akan membuat karyawan 

enggan melakukan budget slack. Dengan bertambahnya interactional 

justice sebagai variabel moderasi perannya semakin memperkuat 

distributive justice, hal tersebut dibuktikan pada tabel 4.18 dimana rerata 

nilai budget slack pada sel 3 lebih kecil daripada sel 4 sehingga 

mempengaruhi keputusan karyawan dalam melakukan tindakan positive 

dan menghindari tindakan negative yang dapat merugikan perusahaan 

seperti budget slack.  

Oleh sebab itu hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

sependapat dengan penelitian Pan et al., (2018) yang menyatakan bahwa 

distribrutive justice berpengaruh positive pada positive organizational 

behaviour. Oleh sebab itu adanya distributive justice sendiri mampu 

memperkecil munculnya budget slack yang timbul dalam perusahaan. Hal 

tersebut didukung oleh penelitian milik Murniati & Mulyatno (2014) 

dimana budget slack yang turun merupakan representasi dari positive 

organizational behaviour. Dengan adanya persepsi keadilan mengenai 

outcome oleh karyawan maka akan turut mempengaruhi perilaku karyawan 

bagi perusahaan sehingga karyawan akan cenderung menghindari tindakan 

negative yang dapat merugikan perusahaan. 

Dengan menambahkan interactional justice sebagai variabel 

moderasi tentunya untuk memperkuat pengaruh distributive justice pada 

budget slack. Budget slack juga akan semakin kecil karena adanya pengaruh 
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dari variabel moderasi tersebut. Hal tersebut mendukung penelitian milik 

Karriker & Williams, (2009) bahwa adanya distributive justice dan 

interactional justice berhubungan positive dengan kepuasan karyawan. 

Adanya persepsi keadilan karyawan mengenai outcome yang mereka terima 

dan perilaku top management dalam memberikan informasi dalam 

memberikan keputusan dan memperlakukan karyawan membuat karyawan 

untuk cenderung berperilaku positive dan menghindari budget slack. Hal 

tersebut dibuktikan di tabel 4.19 dimana mean rank dari sel 3 lebih kecil 

dari sel 4 yang artinya budget slack akan cenderung lebih muncul pada sel 

4 dan lebih sedikit pada sel 3. 

  


