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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa S-1 jurusan akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata Angkatan 2017 dan 2018 yang telah 

mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen dan Teori Organisasi. Dalam 

penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik eksperimen. 

Subjek secara acak masuk dalam 4 kondisi tritmen, yaitu kondisi iklim kerja 

etis kuat dengan keberadaan peer monitoring control system (Sel A), kondisi 

iklim kerja etis lemah dengan keberadaan peer monitoring control system (Sel 

B), kondisi iklim kerja etis kuat tanpa adanya peer monitoring control system 

(Sel C), dan kondisi iklim kerja etis lemah tanpa adanya peer monitoring 

control system (Sel D). 

Total subjek yang berpartisipasi dalam eksperimen ini berjumlah 133 

orang. Dalam penelitian ini, cek manipulasi dilakukan untuk menguji 

pemahaman partisipan mengenai tritmen dan tugas yang diberikan pada setiap 

sesi. Data subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah subjek yang lolos 

cek manipulasi. Berikut rincian subjek yang lolos dan tidak lolos cek 

manipulasi dalam eksperimen ini.  
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Tabel 4. 1 Jumlah Subjek Eksperimen Lolos Cek Manipulasi 

Ket 

Total Subjek 

Iklim etis 

kuat, 

dengan 

peer 

monitoring  

(Sel A) 

Iklim etis 

lemah, 

dengan 

peer 

monitoring 

(Sel B) 

Iklim etis 

kuat, tanpa 

peer 

monitoring 

(Sel C) 

Iklim etis 

lemah, 

tanpa peer 

monitoring 

(Sel D) 

Total 

Jumlah 

Subjek 

dalam 

Eksperimen 

35 orang 38 orang 31 orang 29 orang 133 

orang 

Jumlah 

Subjek yang 

tidak lolos 

cek 

manipulasi 

16 orang 25 orang 15 orang 18 orang 74 

orang 

Jumlah 

Subjek yang 

lolos cek 

manipulasi 

dalam 

eksperimen 

19 orang 13 orang 16 orang 11 orang 59 

orang 

  Sumber : Lampiran 3 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 59 orang yang lolos cek 

manipulasi dan terbagi kedalam 4 kelompok sel yang berbeda. Selain itu, 

terdapat 74 orang tidak lolos cek manipulasi. Sebagian besar subjek, tidak lolos 

cek manipulasi pada se si skema insentif yang dilakukan pada eksperimen 

pertama. Hal ini dikarenakan kurangnya penjelasan terkait skema insentif 
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ketika eksperimen berlangsung, sehingga berpengaruh pada kurangnya 

pemahaman subjek mengenai skema insentif yang diberikan dan menyebabkan 

banyak subjek yang tidak lolos cek manipulasi pada eksperimen pertama. 

Kemudian, peneliti melakukan revisi pada eksperimen kedua dengan 

memberikan penjelasan kepada subjek mengenai skema insentif yang 

diberikan. Hasil dari revisi ini, meningkatkan pemahaman subjek mengenai 

skema insentif, sehingga banyak subjek yang berhasil lolos cek manipulasi. 

Nahartyo (2013), mengatakan bahwa jumlah subjek yang dibutuhkan dalam 

eksperimen minimal 10 orang untuk setiap sel. Berdasarkan data yang 

diperoleh, maka jumlah subjek dalam eksperimen ini sudah memenuhi kriteria 

tersebut.  

4.2. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan deskripsi subjek terhadap 

variabel budgetary slack menurut identitas subjek.  

Tabel 4. 2 Uji Beda Budgetary Slack Subjek 

Ket Sel A 

 

Sel B 

 

Sel C 

 

Sel D 

 

Jumlah Mean Jumlah Mean Jumlah Mean Jumla

h 

Mean 

Jenis Kelamin 

Laki – 

Laki 

6 orang 1,167 3 orang 1,667 3 orang -0,333 4 

orang 

4,750 

Pere-

mpuan 

13 orang 1,539 10 orang 3,600 13 orang -0,387 7 

orang 

0,857 



37 
 

 
 

Sig 0,795 0,371 0,971 0,055 

Usia 

20 

tahun 

9 orang 1,333 2 orang 3,535 7 orang -0,333 5 

orang 

1,400 

21 

tahun 

10 orang 1,500 9 orang 2,222 8 orang -0,222 6 

orang 

3,000 

22 

tahun 

- - 2 orang 7,000 1 orang -2,000 - - 

Sig 0,900 0,146 0,749 0,455 

Angkatan 

2017 9 orang 2,000 9 orang 2,778 10 orang -0,400 5 

orang 

4,000 

2018 10 orang 0,900 4 orang 4,000 6 orang -0,333 6 

orang 

0,833 

Sig 0,404 0,540 0,953 0,119 

IPK 

3,50 sd 

4,00 

10 orang 2,300 9 orang 3,111 9 orang 0,000 8 

orang 

3,250 

3,00 sd 

3,49 

7 orang 1,000 4 orang 3,250 6 orang -0,333 1 

orang 

1,000 

2,50 sd 

2,99 

2 orang -1,500 - - 1 orang -4,000 2 

orang 

-1,000 

Sig  0,189 0,945 0,200 0,271 

Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa pada pada sel C, yaitu pada kondisi 

iklim kerja etis kuat tanpa adanya peer monitoring, rata-rata perilaku budgetary 

slack yang dilakukan oleh seluruh kategori bernilai negatif. Rata-rata budgetary 

slack negatif diperoleh karena sebagian besar subjek menentukan jumlah target 
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diatas kemampuannya, yang menunjukkan bahwa terdapat perilaku budgetary slack 

yang rendah. Sedangkan rata-rata budgetary slack positif diperoleh karena sebagian 

besar subjek menentukan target di bawah kemampuannya, sehingga menunjukkan 

perilaku budgetary slack yang tinggi. Hal ini berarti, subjek yang berada pada sel 

C memiliki tingkat perilaku budgetary slack paling rendah daripada tiga kelompok 

sel lainnya.  

Pada Tabel 4.2 juga menunjukkan rata-rata perilaku budgetary slack 

berdasarkan masing-masing kategori pada setiap kelompok sel dan nilai signifikan 

uji beda untuk menguji bahwa identitas subjek dalam penelitian ini tidak 

berpengaruh pada perilaku budgetary slack. Hasil dari uji beda menunjukkan bahwa 

rata-rata budgetary slack yang terdapat pada 4 kelompok sel di setiap kategori (jenis 

kelamin, usia, angkatan, dan IPK) memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 yang 

berarti tidak ada perbedaan antara perilaku budgetary slack dengan identitas subjek 

(jenis kelamin, usia, angkatan dan IPK). Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini bersifat homogen, artinya identitas 

subjek dari masing-masing kategori tidak berpengaruh terhadap perilaku budgetary 

slack, sehingga hanya tritmen iklim kerja etis dan peer monitoring control system 

yang berpengaruh terhadap perilaku budgetary slack.  

4.3. Hasil Uji Validitas Internal 

Uji Validitas Internal pada eksperimen berguna sebagai alat untuk 

mengukur seberapa valid kausalitas yang terjadi.  

1. Histori  
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Histori adalah suatu peristiwa tertentu yang dialami oleh subjek 

sebelum, setelah, atau selama eksperimen berlangsung, yang dapat 

mempengaruhi hasil eksperimen. Peluang munculnya histori lebih besar 

terjadi apabila eksperimen dilakukan pada hari yang berbeda.  

Dalam penelitian ini, eksperimen dilaksanakan pada dua hari yang 

berbeda, yaitu Rabu, 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB dan Rabu, 17 

Maret 2021 pukul 15.00 WIB. Oleh karena itu, uji beda dilakukan untuk 

membuktikan bahwa data dalam penelitian ini bersifat homogen, serta 

tidak ada perbedaan secara signifikan pada setiap sel dengan waktu yang 

berbeda. 

        Tabel 4. 3 Hasil Uji Beda Budgetary Slack Berdasarkan Waktu 

Kelompok 

Sel 

Mean 

eksperimen I 

(Rabu, 24 

Februari 2021) 

Mean 

Eksperimen 

II (Rabu, 17 

Maret 2021) 

Sig 
Keteranga

n 

Sel A 1,1667 1,5385 0,795 Tidak ada 

perbedaan 

Sel B 1,5000 3,4545 0,441 Tidak ada 

perbedaan 

Sel C 0,1667 -0,7000 0,442 Tidak ada 

perbedaan 

Sel D 3,4000 1,3333 0,329 Tidak ada 

perbedaan 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat diketahui bahwa pada kondisi 

iklim kerja etis kuat dengan keberadaan peer monitoring control system 

(Sel A), rata-rata slack pada eksperimen I sebesar 1,1667 dan pada 
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eksperimen II sebesar 1,5385. Nilai Signifikansi sebesar 0,795 (sig > 0,05). 

Hal ini berarti, pada sel A tidak ada perbedaan rata-rata jumlah slack pada 

eksperimen I dan eksperimen II.  

Pada kondisi iklim kerja etis lemah dengan keberadaan peer 

monitoring control system (Sel B), rata-rata slack pada eksperimen I 

sebesar 1,5000 dan pada eksperimen II sebesar 3,4545. Nilai Signifikansi 

sebesar 0,441 (sig > 0,05). Hal ini berarti, pada sel B tidak ada perbedaan 

rata-rata jumlah slack pada eksperimen I dan eksperimen II.  

Pada kondisi iklim kerja etis kuat tanpa adanya peer monitoring 

control system (Sel C), rata-rata slack pada eksperimen I sebesar 0,1667 

dan pada eksperimen II sebesar -0,7000. Nilai Signifikansi sebesar 0,442 

(sig > 0,05). Hal ini berarti, pada sel C tidak ada perbedaan rata-rata jumlah 

slack pada eksperimen I dan eksperimen II.  

Pada kondisi iklim kerja etis lemah tanpa adanya peer monitoring 

control system (Sel D). rata-rata slack pada eksperimen I sebesar 3,4000 

dan pada eksperimen II sebesar 1,3333. Nilai Signifikansi sebesar 0,329 

(sig > 0,05). Hal ini berarti, pada sel D tidak ada perbedaan rata-rata jumlah 

slack pada eksperimen I dan eksperimen II.  

Maka, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari histori 

karena tidak terdapat perbedaan rata-rata slack secara signifikan pada 

eksperimen I yang dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Februari 2021 pukul 

14.00 WIB dan eksperimen II yang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Maret 

2021 pukul 15.00 WIB 
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2. Maturasi 

Maturasi adalah efek waktu atau durasi yang dapat mempengaruhi 

hasil dari sebuah eksperimen. Dalam pelaksanaannya, eksperimen 

dilakukan dengan durasi waktu 40 menit pada eksperimen I, sedangkan 

pada eksperimen II dilakukan dengan durasi 50 menit. Hal ini dikarenakan, 

terdapat kendala teknis yang terjadi ketika eksperimen berlangsung. 

Namun, tidak terdapat subjek yang memberikan keluhan selama 

eksperimen berlangsung dan seluruh subjek mengikuti eksperimen hingga 

akhir. Oleh karena itu, penelitian ini terbebas dari ancaman maturasi.  

3. Pengujian 

Pengujian menimbulkan efek yang dapat mempengaruhi pengujian 

berikutnya, hal ini dikarenakan adanya pembelajaran yang diberikan 

kepada subjek. Pengujian ini biasanya terjadi karena subjek sudah pernah 

mengikuti eksperimen yang sama. Dalam penelitian ini, seluruh subjek 

telah dipastikan belum pernah mengikuti eksperimen ini sebelumnya. 

Selain itu, terdapat variasi soal yang berbeda pada sesi latihan dan 

working, sehingga subjek dipastikan terbebas dari efek pembelajaran. 

Maka, penelitian ini terbebas dari efek pengujian.  

4. Instrumentasi 

Instrumentasi adalah dampak yang timbul akibat adanya pergantian 

instrumen atau alat ukur eksperimen yang dapat menimbulkan perbedaan 

pada hasil eksperimen. Dalam eksperimen ini, tidak ada pergantian 



42 
 

 
 

instrumen atau alat ukur. Maka, penelitian ini bebas dari ancaman 

instrumentasi 

5. Seleksi  

Seleksi adalah ancaman validitas internal yang terjadi ketika grup 

tritmen yang digunakan memiliki persyaratan yang berbeda dengan grup 

kontrol. Hasil uji homogenitas yang terdapat pada tabel 4.2 telah 

membuktikan bahwa data subjek bersifat homogen. Maka, penelitian ini 

bebas dari ancaman seleksi.  

6. Regresi 

Ancaman regresi dalam suatu penelitian dapat terjadi apabila 

pemilihan subjek tidak dilakukan secara random. Penelitian ini terbebas 

dari ancaman regresi karena pemilihan subjek dan penetuan sel dalam 

eksperimen dilakukan secara acak. 

7. Mortalitas 

Mortalitas merupakan ancaman validitas internal yang terjadi ketika 

subjek eksperimen mengalami kegagalan untuk melanjutkan 

keikutsertaannya dalam eksperimen. Dalam hal ini, mortalitas terjadi 

ketika subjek eksperimen tidak mengikuti eksperimen sampai akhir. Pada 

penelitian ini, seluruh partisipan mengikuti 11 tahap yang ada dari awal 

hingga akhir. Oleh karena itu, penelitian ini terbebas dari ancaman 

mortalitas. 
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4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini berguna untuk 

mengetahui apakah individu yang berada pada kondisi iklim kerja etis kuat 

tanpa keberadaan peer monitoring control system memiliki perilaku budgetary 

slack yang lebih rendah daripada individu yang berada pada kondisi iklim kerja 

etis yang kuat dengan keberadaan peer monitoring control system. Dalam 

penelitian ini, hipotesis diuji menggunakan aplikasi SPSS versi 13, dengan alat 

uji Independent Sample T-test untuk menguji perbedaan rata-rata slack antara 

kondisi iklim kerja etis yang kuat tanpa keberadaan peer monitoring control 

system dengan kondisi iklim kerja etis yang kuat dengan keberadaan peer 

monitoring control system.  

Uji Independent Sample T-test merupakan uji parametrik. Oleh karena 

itu, uji normalitas dilakukan terlebih dahulu untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan kepada sel A 

sebanyak 19 data dan sel C sebanyak 16 data. Oleh karena itu Uji Shapiro-Wilk 

akan digunakan dalam uji normalitas karena data berjumlah kurang dari 50. 

Selain itu, uji homogenitas juga diperlukan sebagai syarat untuk melakukan 

Independent Sample T-test, namun syarat uji homogenitas ini tidak bersifat 

mutlak. Berikut tabel hasil uji normalitas variabel budgetary slack. 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Budgetary Slack 

 Shapiro-Wilk  

(Sig) 

Uji 

Homogenitas 

(Sig) 

Sel A 0,244 0,151 
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Sel C 0,089 

    Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada sel A, hasil uji 

Shapiro-Wilk sebesar 0,244 (sig > 0,05). Sedangkan pada sel C, hasil uji 

Shapiro-Wilk sebesar 0,089 (sig > 0,05). Maka, dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. Selain itu, Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil uji 

homogenitas yaitu 0,151 (sig > 0,05), sehingga data dipastikan homogen. Hal 

ini berarti bahwa Independent Sample T-test dapat digunakan sebagai alat uji 

hipotesis. Berikut tabel hasil uji Independent Sample T-test. 

Tabel 4. 5 Hasil Independent Sample T-test 

Sel Mean 
Sig 

(2-tailed) 

A 1,4211 

0,041 

C - 0,3750 

Sumber: Lampiran 7 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata perilaku budgetary slack. 

Maka, diketahui bahwa rata – rata perilaku budgetary slack pada kondisi iklim 

kerja etis kuat tanpa keberadaan peer monitoring control system (Sel C) lebih 

kecil daripada rata-rata perilaku budgetary slack pada kondisi iklim kerja etis 

kuat dengan keberadaan peer monitoring control system (Sel A). Selain itu 

hasil uji Independent Sample T-test menunjukkan tingkat signifikansi (Sig 2-

tailed) sebesar 0,041 (sig < 0,05). Hal ini berarti, terdapat perbedaan perilaku 

budgetary slack secara signifikan terhadap 2 kelompok sel tersebut.  
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4.5. Pembahasan 

Pengujian hipotesis memberikan hasil yang sesuai dengan hipotesis 

dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa perilaku budgetary slack akan 

lebih rendah pada kondisi iklim kerja etis kuat tanpa keberadaan peer 

monitoring control system daripada kondisi iklim kerja etis kuat dengan 

keberadaan peer monitoring control system. Hal ini terlihat dari perbedaan rata 

– rata Perilaku budgetary slack pada kedua kelompok sel, dimana rata - rata 

budgetary slack pada kondisi iklim kerja etis kuat tanpa peer monitoring 

control system (sel C) lebih rendah daripada rata – rata budgetary slack pada 

kondisi iklim kerja etis kuat dengan keberadaan peer monitoring control system 

(sel A). Maka, hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Hasil pengujian ini mendukung teori agensi yang mengatakan bahwa 

adanya asimetri informasi menimbulkan peluang bagi bawahan untuk 

memaksimalkan keuntungan pribadinya. Subjek yang berada pada tritmen 

iklim kerja etis kuat dengan keberadaan peer monitoring control system (Sel 

A) menentukan target yang lebih rendah dari kemampuannya. Hal ini terlihat 

dari respon yang diberikan oleh subjek setelah mengetahui kemampuan 

kerjanya dan mendapat informasi mengenai kemampuan rekan kerjanya, serta 

mengetahui sistem pengawasan yang ada, subjek terdorong untuk menentukan 

target di bawah kemampuannya dengan tujuan mendapatkan bonus yang lebih 

besar. Meskipun terdapat iklim kerja etis kuat dimana terdapat kode etik dan 

peraturan tertulis, namun teori iklim kerja etis mengatakan bahwa terdapat 

dimensi independen, dimana benar dan salahnya suatu perilaku, berdasarkan 
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pada prinsip masing-masing individu. Hasil ini memberikan bukti bahwa, 

ketika bawahan dihadapkan pada suatu kondisi dimana bawahan memiliki 

informasi tersembunyi atau informasi yang lebih banyak dari atasan (asimetri 

informasi), maka bawahan akan cenderung menggunakan peluang yang ada 

untuk memenuhi kepentingan pribadinya.  

Sebaliknya, subjek pada kondisi iklim kerja etis yang kuat tanpa 

keberadaan peer monitoring control system (Sel C) cenderung menentukan 

target yang lebih tinggi dari jumlah kemampuannya. Dalam kondisi ini , subjek 

menentukan target lebih tinggi dikarenakan subjek pada sel ini berada pada 

iklim kerja etis kuat, dimana kondisi ini mampu menimbulkan perilaku etis. 

Selain itu, rendahnya peluang untuk berperilaku disfungsional karena 

ketidakberadaan peer monitoring control system juga menjadi faktor 

pendorong untuk berperilaku etis. Oleh karena itu, bawahan cenderung 

termotivasi untuk menentukan target yang lebih besar dari jumlah 

kemampuannya. 

Hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Chong & Sudarso pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa budgetary slack 

akan lebih rendah pada kondisi iklim kerja etis kuat tanpa adanya peer 

monitoring control system daripada kondisi iklim kerja etis lemah dengan 

adanya peer monitoring control system. Meskipun terdapat perbedaan uji sel 

pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, namun Chong & Sudarso 

(2016) melakukan uji kontras yang dilakukan untuk membandingkan rata – rata 

slack pada kondisi iklim kerja etis kuat tanpa adanya peer monitoring control 
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system dengan tiga kondisi lainnya, yaitu kondisi iklim kerja etis lemah dan 

tidak ada peer monitoring control system, kondisi iklim kerja etis kuat dengan 

adanya peer monitoring control system, dan kondisi iklim kerja etis lemah 

dengan adanya peer monitoring control system. Hasil yang diperoleh dari uji 

kontras tersebut adalah pada kondisi iklim kerja etis kuat tanpa adanya peer 

monitoring control system memiliki tingkat slack yang paling rendah daripada 

ketiga kondisi lainnya, salah satunya yaitu kondisi iklim kerja etis kuat dengan 

adanya peer monitoring control system. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. 

 

4.6. Analisis Tambahan 

Analisis tambahan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

perbandingan rata – rata budgetary slack pada keempat kelompok sel yang ada.  

                Tabel 4. 6 Hasil Uji Beda Rata-Rata Seluruh Sel (One Way Anova) 

Kelompok 

Sel 
Mean Sig Keterangan 

Sel A 1,4211 

0,010 Ada Perbedaan 

Sel B 3,1538 

Sel C - 0,3750 

Sel D 2,2727 

Sumber: Lampiran 8 
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Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 4.6, menunjukkan bahwa rata -rata 

budgetary slack pada sel A sebesar 1,4211, sel B sebesar 3,1538, sel C sebesar -

0,3750, dan sel D sebesar 2,2727. Selain itu, hasil uji beda menunjukkan nilai sig 

sebesar 0,010 (sig < 0,05), artinya terdapat perbedaan rata-rata perilaku budgetary 

slack secara signifikan pada keempat kelompok sel. Hal ini menunjukkan bahwa, 

rata – rata budgetary slack kondisi iklim kerja etis kuat tanpa keberadaan peer 

monitoring control system lebih kecil dari ketiga kondisi yang ada (Sel C < Sel A, 

Sel B, Sel D). Sedangkan pada kondisi iklim kerja etis lemah dengan keberadaan 

peer monitoring control system, rata-rata budgetary slack paling tinggi. Maka, 

dapat diketahui bahwa iklim kerja etis yang kuat memberikan peluang terjadinya 

budgetary slack yang lebih rendah daripada pada kondisi iklim kerja etis yang 

lemah. Namun, kuat lemahnya keberadaan iklim kerja etis juga bergantung pada 

keberadaan peer monitoring yang juga mampu memberikan peluang terjadinya 

budgetary slack. 

  


