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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian. Objek penelitian yang merupakan sasaran peneliti 

untuk memperoleh data adalah mahasiswa S-1 di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 yang terdaftar di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan belum pernah mengikuti 

mata kuliah Akuntansi Manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan desain 2x1, sehingga menimbulkan 2 kelompok tritmen. 

Menurut Nahartyo (2013), jumlah subjek minimal yang dibutuhkan dalam 

penelitian eksperimen adalah 10 subjek per kelompok tritmen. Maka, 

penelitian ini membutuhkan minimal 20 orang sebagai subjek penelitian. 

Subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa yang mengikuti eksperimen 

secara sukarela, sehingga dapat digolongkan sebagai subjek yang netral. Ada 

beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih subjek 

penelitian, yaitu : 

1. Penelitian ini memiliki fokus untuk meneliti nilai-nilai personal yang dimiliki 

individu, sehingga penggunaan mahasiswa sebagai subjek penelitian tidak 

akan menjadi masalah. Tugas dalam desain eksperimen penelitian ini juga 
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tergolong sederhana dan tidak menuntut adanya pengalaman tertentu, sehingga 

mampu dipahami oleh mahasiswa. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku budgetary slack, sehingga 

penelitian ini memerlukan subjek yang tidak memiliki pengetahuan mengenai 

penyusunan anggaran dan perilaku budgetary slack. Subjek dalam penelitian 

ini harus bebas dari pengaruh apapun, sehingga peneliti memilih untuk 

menggunakan subjek mahasiswa S-1 Unika Soegijapranata yang belum pernah 

mengikuti mata kuliah Akuntansi Manajemen. Mahasiswa yang belum pernah 

mengikuti mata kuliah Akuntansi Manajemen tidak memiliki pengetahuan 

mengenai tata cara penyusunan anggaran dan perilaku budgetary slack, 

sehingga hasil penelitian ini dapat terjaga kemurniannya. 

3.3 Jenis Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung secara mentah dari 

sumber pertama. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui eksperimen yang 

telah dipersiapkan oleh peneliti. 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Independen  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

personal value dan moral judgment individu.  

1. Personal value. Personal value merupakan nilai-nilai yang diyakini benar 

oleh individu serta menentukan respon individu dalam berperilaku. 

Personal value dalam penelitian ini menggunakan indikator personal value 
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dari Hobson et al. (2011), yaitu nilai tradisional, empati, dan tanggung 

jawab. Personal value ini diukur dengan pemberian kuesioner Jackson 

Personality Inventory-Revised (JPI-R) yang diadaptasi oleh The 

International Personality Item Pool (IPIP). Masing-masing indikator dari 

personal value diukur melalui pemberian 10 soal dalam kuesioner dengan 

menggunakan skala rasio. 

2. Moral judgment. Moral judgment merupakan penilaian moral individu 

terkait etis atau tidaknya suatu perilaku. Moral judgment juga merupakan 

evaluasi terhadap suatu perilaku yang baik atau buruk sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan etis. Moral judgment dalam penelitian ini diukur 

melalui pemberian pernyataan “Menetapkan target anggaran dibawah rata-

rata kinerja aktual merupakan tindakan yang tidak etis” yang harus dijawab 

subjek setelah subjek selesai mengerjakan tugas eksperimen sesuai dengan 

penelitian Hobson et al. (2011). Pengukuran tingkat moral judgment 

menggunakan skala Likert dengan skala 1 hingga 7. 

3.4.2 Variabel Moderasi 

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sistem insentif. 

Sistem insentif yang digunakan dalam penelitian ini adalah slack-inducing 

dan truth-inducing. Sistem insentif slack-inducing adalah sistem yang 

memberikan insentif tetap ditambah dengan bonus kepada individu yang 

kinerja aktualnya berhasil melampaui target anggaran. Sedangkan sistem 

insentif truth-inducing adalah sistem yang memberikan bonus apabila target 

anggaran berhasil terlampaui dan sanksi jika target anggaran tidak dapat 
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terpenuhi. Variabel sistem insentif dalam penelitian ini bersifat sebagai 

tritmen, sehingga tidak dilakukan pengukuran terhadap variabel ini. 

3.4.3 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku budgetary 

slack. Budgetary slack merupakan selisih antara kemampuan individu 

sebenarnya dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Besarnya budgetary 

slack dalam penelitian ini diukur dari jumlah kinerja aktual individu dalam 

menyelesaikan penugasan pada skenario eksperimen dikurangi dengan 

jumlah target yang diajukan. Selisih ini diketahui melalui eksperimen yang 

dipersiapkan oleh peneliti. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Strategi pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah strategi pengamatan langsung (direct observation) dengan 

menggunakan metode eksperimen sebagai teknik pengumpulan data.  

3.6 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam riset ini menggunakan metode 

eksperimen. Metode eksperimen dalam penelitian ini memberikan tritmen 

melalui penerapan sistem insentif slack-inducing dan truth-inducing untuk 

mengukur budgetary slack. Variabel independen moral judgment dan personal 

value dalam penelitian ini hanya akan dilakukan pengukuran dan tidak 

diberikan tritmen. 
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3.7 Desain dan Prosedur Eksperimen 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2x1 

between-subject, dimana penelitian ini memberikan manipulasi pada variabel 

sistem insentif, yaitu slack-inducing dan truth-inducing. Desain eksperimen 

disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.1: Desain Eksperimen 

 Slack-inducing Truth-inducing 

Sistem Insentif 1 2 

 

Prosedur Eksperimen: 

1. Subjek diminta untuk mengisi kuesioner JPI-R yang diadaptasi oleh IPIP 

untuk mengukur nilai tradisional, empati, dan tanggung jawab (personal 

value). 

2. Peneliti menjelaskan peran subjek dalam eksperimen. 

Peneliti menjelaskan skenario awal eksperimen bahwa subjek akan 

diposisikan sebagai calon asisten peneliti yang akan mengikuti 

serangkaian proses rekrutmen untuk dapat berpartisipasi dalam penelitian 

Fakultas dan memiliki tugas utama untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan oleh lembaga penelitian Fakultas untuk menjalankan 

penelitiannya. Kemudian, subjek diminta untuk menjawab beberapa 

pernyataan untuk menguji pemahaman subjek mengenai skenario 

eksperimen. 
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3. Peneliti menjelaskan tugas subjek dalam eksperimen dan melakukan sesi 

latihan. 

Peneliti menjelaskan bahwa subjek bertugas untuk melakukan 

penerjemahan kode dari bentuk simbol kedalam bentuk huruf dalam waktu 

dua setengah menit. Subjek diminta untuk membaca informasi yang telah 

disediakan oleh peneliti mengenai contoh pengkodaan dan subjek diminta 

untuk mengerjakan tiga soal pengkodaan terlebih dahulu. Sebelum 

melaksanakan sesi latihan, subjek juga diminta untuk menjawab beberapa 

pernyataan untuk memastikan pemahaman subjek mengenai tugas yang 

harus dikerjakan.  

Peneliti melakukan sesi latihan. Subjek mengerjakan lima belas soal 

pengkodaan dan subjek akan diberikan informasi mengenai jumlah 

pengkodaan benar pada akhir sesi latihan. 

4. Peneliti menjelaskan sistem pengukuran kinerja dan reward yang akan 

diperoleh subjek berdasarkan kinerja dan melakukan sesi working 1. 

Peneliti memberikan instruksi kepada subjek untuk melanjutkan ke 

sesi Narasi 1. Pada sesi ini, subjek diberikan informasi mengenai jumlah 

reward berupa kupon yang akan diperoleh berdasarkan pengerjaan 

pengkodaan benar, dimana subjek akan menerima lima kupon untuk setiap 

satu pengkodaan benar. Subjek akan diberikan informasi mengenai jumlah 

pengkodaan benar yang berhasil dilakukan dan jumlah kupon yang 

didapatkan pada akhir sesi. Peneliti melakukan cek manipulasi untuk 

memastikan subjek memahami sistem pengukuran reward. Kemudian, 
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subjek diminta untuk mengerjakan lima belas soal pengkodaan pada sesi 

working 1 selama dua setengah menit. 

5. Pemberian tritmen sistem insentif slack-inducing dan truth-inducing. 

Subjek yang menerima kode KES10 merupakan subjek yang akan 

menerima tritmen sistem insentif slack-inducing. Subjek akan diberikan 15 

kupon tetap dan bonus lima kupon untuk setiap satu kelebihan pengkodaan 

benar, jika jumlah pengkodaan benar yang diperoleh subjek melebihi target 

yang diusulkan. Subjek diberikan informasi bahwa nantinya subjek diminta 

untuk mengusulkan target pengkodaan yang akan digunakan sebagai dasar 

untuk pemberian insentif dan bonus dalam bentuk kupon. Peneliti 

memberikan ilustrasi perhitungan perolehan kupon dan melakukan cek 

manipulasi untuk menguji pemahaman subjek terhadap skema insentif 

slack-inducing. 

Subjek yang menerima kode KES13 merupakan subjek yang akan 

menerima tritmen sistem insentif truth-inducing. Pada skema ini, subjek 

akan mendapatkan bonus jika jumlah pengkodaan benar yang berhasil 

diperoleh melebihi target pengkodaan yang diajukan. Namun, subjek akan 

menerima penalty jika subjek tidak berhasil melampaui target pengkodaan 

benar yang diajukan. Subjek diberikan informasi bahwa jumlah kupon yang 

akan diterima bergantung pada target pengkodaan yang diusulkan. Peneliti 

memberikan ilustrasi perhitungan perolehan kupon dan melakukan cek 

manipulasi untuk memastikan subjek memahami skema insentif truth-

inducing. 
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6. Subjek diminta untuk mengerjakan lima belas soal pengkodaan pada sesi 

working 2 selama dua setengah menit. Subjek diberikan informasi 

mengenai jumlah pengkodaan benar di akhir sesi. 

7. Subjek menjawab pernyataan untuk mengukur moral judgment. 

8. Subjek diminta untuk mengajukan target pengkodaan. 

9. Subjek mengisi identitas partisipan. 

Data yang akan menjadi bahan analisis peneliti adalah skor 

kuesioner personal value dan hasil pengerjaan tugas eksperimen oleh 

subjek. Peneliti melakukan cek manipulasi untuk setiap tritmen dan 

penugasan, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa subjek memahami 

seluruh tritmen dan penugasan yang diberikan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator 

Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui ketepatan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian. Pengujian validitas item-item kuesioner mengenai personal 

value dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted masing-masing indikator dengan nilai Cronbach’s Alpha 

instrumen. Indikator dikatakan valid apabila nilai Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen. Untuk pengujian 

reliabilitas, peneliti menggunakan model pengujian Cronbach’s Alpha 
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dengan metode Split half. Indikator dikatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach’s Alpha instrumen lebih dari 0,7. 

3.8.2 Uji Validitas Internal Desain Eksperimen 

Validitas internal merupakan alat untuk mengukur seberapa benar 

variasi pada variabel dependen disebabkan oleh variasi pada variabel 

independen (Hartono, 2013). Uji validitas internal dilakukan untuk 

memastikan bahwa desain eksperimen dalam penelitian ini memiliki 

validitas internal yang kuat dan bebas dari hal-hal yang mengancam 

validitas internal. Menurut Hartono (2013), ada beberapa hal yang dapat 

mengancam validitas internal desain eksperimen, yaitu : 

1. Histori (History) 

Histori merupakan efek dari peristiwa-peristiwa lain yang 

dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Berbagai peristiwa lain yang 

terjadi selama periode antara sebelum pengujian (pre-test) dan 

setelah pengujian (post-test) dapat mempengaruhi hasil eksperimen.  

2. Maturasi (Maturation) 

Maturasi merupakan efek dari waktu pelaksanaan 

eksperimen yang mampu mempengaruhi hasil eksperimen. Selama 

pelaksanaan eksperimen, subjek bisa merasa jenuh, mengantuk, atau 

lelah yang mampu berpengaruh terhadap hasil eksperimen. 

3. Pengujian (Testing) 

Hasil dari suatu pengujian dapat dipengaruhi oleh pengujian 

sebelumnya, sehingga menimbulkan efek pembelajaran (learning 
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effect) bagi subjek. Dalam pelaksanaan eksperimen, ada 

kemungkinan subjek mengetahui hal yang dieksperimenkan, 

sehingga adanya learning effect ini mampu berpengaruh terhadap 

hasil di pengujian selanjutnya. 

4. Instrumentasi (Instrumentation) 

Instrumentasi merupakan pengaruh dari pergantian 

instrumen yang digunakan dalam eksperimen. Adanya pergantian 

instrumen penelitian dalam eksperimen mampu menyebabkan hasil 

penelitian menjadi berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi 

terganggu dan tidak valid. 

5. Seleksi (Selection) 

Seleksi merupakan ancaman validitas internal yang 

disebabkan adanya kesalahan dalam pengelompokan subjek 

penelitian, sehingga menimbulkan perbedaan karakteristik antara 

subjek pada kelompok tritmen dengan subjek pada kelompok 

kontrol. Pengelompokan subjek dalam penelitian harus memiliki 

karakteristik yang ekuivalen agar validitas internal dapat terpenuhi. 

6. Regresi (Regression) 

Regresi merupakan gangguan validitas internal yang terjadi 

apabila subjek diseleksi berdasarkan nilai-nilai ekstrim. Regresi 

terjadi karena adanya pengaruh dari nilai ekspektasi, sehingga 

subjek dengan nilai yang kecil cenderung mengalami kenaikan 
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menjadi nilai yang besar, sedangkan subjek dengan nilai yang besar 

cenderung bergerak turun ke nilai yang kecil. 

7. Mortaliti Eksperimen (Experiment Mortality) 

Mortaliti eksperimen merupakan efek dari adanya perubahan 

komposisi subjek dalam kelompok tritmen. Jika ada subjek yang 

mengundurkan diri atau keluar dari eksperimen karena suatu 

halangan, maka akan berpengaruh pada komposisi subjek dari 

kelompok tritmen, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

3.8.3 Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan 

software Partial Least Square (PLS) berbasis varian. Penggunaan PLS lebih 

sesuai untuk penelitian dengan studi eksperimen dan digunakan untuk 

penelitian yang mengaplikasikan suatu model ke ranah yang berbeda 

(Murniati et al., 2013). Penelitian ini merupakan studi keperilakuan dengan 

metode eksperimen yang mengaplikasikan model psikologi ke ranah 

ekonomi, sehingga data dalam penelitian ini tepat untuk dianalisis 

menggunakan PLS. PLS juga digunakan untuk penelitian dengan variabel 

independen dan variabel dependen lebih dari satu, serta data yang akan 

dianalisis tidak harus memenuhi asumsi klasik (Murniati et al., 2013). 

Hipotesis dalam penelitian ini akan diterima jika nilai dari t-statistik lebih 

besar dari 1,64 (one-tailed). 
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3.8.3.1 Pernyataan Penerimaan Hipotesis 

Hipotesis 1 : 

a. Ho1 : μ1 ≤ μ2, artinya hipotesis ditolak apabila moral judgment 

dari subjek dengan nilai tradisional dan berada pada penerapan 

sistem insentif slack-inducing tidak lebih tinggi dibandingkan 

dengan moral judgment dari subjek dengan nilai tradisional dan 

berada pada penerapan sistem insentif truth-inducing. 

b. Ha1 : μ1 > μ2, artinya hipotesis diterima apabila moral judgment 

dari subjek dengan nilai tradisional dan berada pada penerapan 

sistem insentif slack-inducing lebih tinggi dibandingkan moral 

judgment dari subjek dengan nilai tradisional dan berada pada 

penerapan sistem insentif truth-inducing. 

Hipotesis 2 : 

a. Ho2 : μ1 ≤ μ2, artinya hipotesis ditolak apabila moral judgment 

dari subjek yang memiliki empati dan berada pada penerapan 

sistem insentif slack-inducing tidak lebih tinggi dibandingkan 

dengan moral judgment dari subjek dengan empati dan berada 

pada penerapan sistem insentif truth-inducing. 

b. Ha2 : μ1 > μ2, artinya hipotesis diterima apabila moral judgment 

dari subjek dengan empati dan berada pada penerapan sistem 

insentif slack-inducing lebih tinggi dibandingkan moral judgment 

dari subjek dengan empati dan berada pada penerapan sistem 

insentif truth-inducing. 
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Hipotesis 3 : 

a. Ho3 : μ1 ≤ μ2, artinya hipotesis ditolak apabila moral judgment 

dari subjek yang memiliki tanggung jawab dan berada pada 

penerapan sistem insentif slack-inducing tidak lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan moral judgment dari subjek dengan 

tanggung jawab dan berada pada penerapan sistem insentif truth-

inducing. 

b. Ha3 : μ1 > μ2, artinya hipotesis diterima apabila moral judgment 

dari subjek dengan tanggung jawab dan berada pada penerapan 

sistem insentif slack-inducing lebih tinggi dibandingkan moral 

judgment dari subjek dengan tanggung jawab dan berada pada 

penerapan sistem insentif truth-inducing. 

Hipotesis 4 : 

a. Ho4 : β ≥ 0, artinya hipotesis ditolak apabila moral judgment 

menghasilkan budgetary slack yang tinggi. 

b. Ha4 : β < 0, artinya hipotesis diterima apabila moral judgment 

menghasilkan budgetary slack yang rendah. 

 

 

  


