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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Subjek 

Subjek yang terlibat dalam eksperimen ini merupakan mahasiswa S-1 

aktif yang berasal dari berbagai fakultas di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang belum pernah mengikuti mata kuliah Akuntansi Manajemen. 

Subjek dalam eksperimen ini merupakan mahasiswa angkatan 2017 hingga 

2020 yang bersedia untuk mengikuti eksperimen secara sukarela, sehingga 

subjek diperoleh tanpa adanya paksaan. 

Secara keseluruhan, subjek dalam eksperimen ini berjumlah 67 

mahasiswa. Eksperimen ini dilaksanakan pada dua hari yang berbeda. Subjek 

masuk ke dalam 2 sel eksperimen, yaitu sel 1 yang mengandung tritmen skema 

insentif slack-inducing dan sel 2 yang mengandung tritmen skema insentif 

truth-inducing. Dalam eksperimen ini, terdapat cek manipulasi untuk menguji 

pemahaman subjek terhadap setiap tritmen dan penugasan yang diberikan. 

Subjek yang mengerjakan setiap penugasan dalam eksperimen hingga akhir 

dan lolos cek manipulasi adalah subjek yang datanya akan digunakan. Berikut 

ini adalah rincian perhitungan subjek dalam eksperimen ini 
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Tabel 4.1 : Hasil Perhitungan Jumlah Subjek 

Keterangan Sel 1 (Slack-

Inducing) 

Sel 2 (Truth-

Inducing)  

Total 

Jumlah subjek yang 

terlibat dalam 

eksperimen 

33 34 67 

Subjek yang tidak lolos 

cek manipulasi 

(9) (8) (17) 

Subjek dengan data 

tidak lengkap 

(4) (6) (10) 

Subjek yang tidak 

memenuhi kriteria 

0 (1) (1) 

Jumlah subjek yang 

dapat digunakan 

20 19 39 

Sumber : Data Primer yang diolah (2021) 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa dari total 67 mahasiswa 

yang terlibat, terdapat 39 mahasiswa dengan data yang siap untuk digunakan 

dan terbagi ke 2 sel eksperimen yang berbeda. Jumlah subjek minimal yang 

diperlukan untuk setiap kelompok sel eksperimen adalah 10 subjek (Nahartyo, 

2013). Maka, jumlah subjek dan data yang telah diperoleh pada penelitian ini 

sudah sesuai dengan kriteria tersebut. Berdasarkan tabel 4.1, terdapat 17 

mahasiswa yang tidak lolos cek manipulasi dan mayoritas subjek gagal pada 

saat berada di sesi awal tentang penjelasan mengenai peran subjek dalam 

eksperimen dan sesi skema insentif saat pelaksanaan eksperimen pertama. Hal 

ini dikarenakan peneliti kurang memberikan petunjuk yang jelas mengenai apa 

yang akan dikerjakan di setiap sesi dan peneliti kurang menjelaskan secara rinci 
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mengenai rumus dan ilustrasi perhitungan skema insentif. Hal ini 

menyebabkan subjek tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai 

skenario eksperimen dan skema insentif yang ada, sehingga banyak subjek 

yang tidak lolos cek manipulasi pada pelaksanaan eksperimen pertama. 

Kemudian, peneliti melakukan perbaikan pada pelaksanaan eksperimen kedua, 

dengan memberikan penjelasan yang rinci mengenai rumus dan ilustrasi 

perhitungan skema insentif serta memberikan petunjuk terlebih dahulu 

sebelum sesi berlangsung. Perbaikan ini cukup mampu meningkatkan jumlah 

subjek yang lolos cek manipulasi. 

 Selain itu, terdapat 10 mahasiswa yang tidak memiliki data yang 

lengkap karena tidak mengikuti seluruh sesi pada eksperimen ini. Pada 

eksperimen pertama, sebagian besar subjek tidak mampu mengikuti seluruh 

sesi pada eksperimen ini dikarenakan durasi pelaksanaan eksperimen yang 

terlalu lama sehingga subjek mengundurkan diri dikarenakan ada keperluan 

lainnya. Maka, peneliti melakukan perbaikan pada eksperimen kedua dengan 

menetapkan waktu untuk setiap sesi dengan tegas agar mempersingkat 

pelaksanaan eksperimen. Namun, pada eksperimen kedua juga masih terdapat 

subjek yang tidak memiliki data yang lengkap, dikarenakan adanya kendala 

pada koneksi internet yang tidak stabil sehingga subjek tidak bisa mengikuti 

seluruh sesi. Selain itu, pada eksperimen ini juga terdapat 1 mahasiswa yang 

tidak memenuhi kriteria subjek, dimana mahasiswa tersebut sudah mengambil 

mata kuliah Akuntansi Manajemen. 
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Data-data yang digunakan dalam penelitian ini telah terbebas dari 

ancaman-ancaman validitas internal dan dipastikan siap untuk digunakan 

dalam pengujian. Peneliti tidak mengikutsertakan data yang tidak lolos cek 

manipulasi dan data yang tidak lengkap ke dalam pengujian, sehingga data 

yang digunakan dalam pengujian merupakan data yang terbebas dari ancaman 

maturasi akibat durasi eksperimen, serta terbebas dari ancaman mortaliti akibat 

adanya kendala pada koneksi internet subjek. Selain itu, peneliti juga tidak 

mengikutsertakan data dari subjek yang telah mengambil mata kuliah 

Akuntansi Manajemen ke dalam pengujian. 

4.2 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini diperlukan untuk memastikan 

bahwa pernyataan - pernyataan dalam kuesioner untuk mengukur personal 

value yang meliputi nilai tradisional, empati, dan tanggung jawab tepat 

digunakan. Pengujian validitas untuk variabel nilai tradisional, empati, dan 

tanggung jawab menggunakan program SPSS. Pernyataan dalam kuesioner 

dinyatakan valid jika nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted masing-masing 

pernyataan lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen (Murniati et al., 

2013). 

4.2.1 Hasil Uji Validitas Variabel Nilai Tradisional 

Hasil pengujian validitas indikator untuk variabel nilai tradisional 

disajikan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.2 : Hasil Uji Validitas Pertama Indikator Variabel Nilai Tradisional 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1 0,410 0,367 -0,032 VALID 

X2 0,410 -0,123 0,250 VALID 

X3 0,410 0,212 0,066 VALID 

X4 0,410 0,357 0,017 VALID 

X5 0,410 0,006 0,178 VALID 

X6 0,410 0,000 0,172 VALID 

X7 0,410 0,109 0,120 VALID 

X8 0,410 -0,105 0,248 VALID 

X9 0,410 0,026 0,184 VALID 

X10 0,410 -0,093 0,281 VALID 

 Sumber : Lampiran 5  

Berdasarkan hasil pengujian pertama pada tabel 4.2 diatas, 

diketahui bahwa seluruh pernyataan untuk variabel nilai tradisional 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted yang lebih kecil dari nilai 

Cronbach’s Alpha instrumen dan dinyatakan valid. Namun, nilai 

Cronbach’s Alpha instrumen yang diperoleh masih lebih kecil dari 0,7 

sehingga belum dianggap memadai. Maka, peneliti perlu untuk melakukan 

pengujian kembali karena reliabilitas instrumen yang masih rendah. 

Berdasarkan nilai Corrected Item-Total Correlation, diketahui bahwa 

pernyataan X6 memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation yang paling 
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rendah dari pernyataan lainnya, yaitu sebesar 0,000. Maka, peneliti 

melakukan pengujian ulang tanpa mengikutsertakan pernyataan X6 dan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 : Hasil Uji Validitas Kedua Indikator Variabel Nilai Tradisional 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1 0,410 0,367 -0,032 VALID 

X2 0,410 -0,123 0,254 VALID 

X3 0,410 0,212 0,067 VALID 

X4 0,410 0,357 0,017 VALID 

X5 0,410 0,006 0,181 VALID 

X7 0,410 0,109 0,122 VALID 

X8 0,410 -0,105 0,252 VALID 

X9 0,410 0,026 0,187 VALID 

X10 0,410 -0,093 0,285 VALID 

 Sumber : Lampiran 5  

Setelah dilakukan pengujian kedua, diperoleh hasil bahwa seluruh 

pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted yang lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen. Namun, 

instrumen masih memiliki tingkat reliabilitas yang rendah, dimana nilai 

Cronbach’s Alpha instrumen yang diperoleh masih lebih kecil dari 0,7. 

Maka, peneliti perlu untuk melakukan pengujian kembali. Berdasarkan nilai 
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Corrected Item-Total Correlation dan nilai Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted, terlihat bahwa pernyataan X10 memiliki nilai Corrected Item-Total 

Correlation yang rendah dan nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted yang 

paling besar diantara pernyataan lainnya. Maka, peneliti melakukan 

pengujian kembali tanpa mengikutsertakan pernyataan X10. Hasil 

pengujian ketiga dinyatakan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 : Hasil Uji Validitas Ketiga Indikator Variabel Nilai Tradisional 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1 0,511 0,444 0,059 VALID 

X2 0,511 -0,093 0,364 VALID 

X3 0,511 0,192 0,214 VALID 

X4 0,511 0,437 0,111 VALID 

X5 0,511 0,053 0,286 VALID 

X7 0,511 0,188 0,206 VALID 

X8 0,511 -0,174 0,413 VALID 

X9 0,511 0,043 0,321 VALID 

 Sumber : Lampiran 5  

Berdasarkan hasil pengujian ketiga, diketahui bahwa seluruh 

pernyataan dinyatakan valid karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted yang lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen. Namun, 

reliabilitas instrumen masih tergolong rendah, dimana nilai Cronbach’s 



53 
 

 
 

Alpha instrumen yang diperoleh masih belum dianggap memadai. 

Berdasarkan nilai Corrected Item-Total Correlation dan nilai Cronbach’s 

Alpha if Item Deleted, terlihat bahwa pernyataan X8 memiliki nilai 

Corrected Item-Total Correlation yang cukup rendah dan nilai Cronbach’s 

Alpha if Item Deleted yang paling besar dibandingkan pernyataan lainnya. 

Maka, dilakukan pengujian ulang tanpa mengikutsertakan pernyataan X8. 

Hasil pengujian keempat disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 : Hasil Uji Validitas Keempat Indikator Variabel Nilai Tradisional 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1 0,511 0,461 0,230 VALID 

X2 0,511 -0,142 0,523 TIDAK VALID 

X3 0,511 0,372 0,280 VALID 

X4 0,511 0,490 0,254 VALID 

X5 0,511 0,013 0,444 VALID 

X7 0,511 0,311 0,299 VALID 

X9 0,511 0,008 0,510 VALID 

 Sumber : Lampiran 5  

Setelah dilakukan pengujian keempat, diperoleh hasil bahwa dari 7 

pernyataan yang ada, terdapat 1 pernyataan yang dinyatakan tidak valid 

karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted yang lebih besar 

dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen, yaitu pernyataan X2. Maka, peneliti 
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melakukan pengujian kembali tanpa mengikutsertakan pernyataan X2 dan 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.6 : Hasil Uji Validitas Kelima Indikator Variabel Nilai Tradisional 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Keterangan 

X1 0,740 0,429 0,402 VALID 

X3 0,740 0,429 0,402 VALID 

X4 0,740 0,532 0,384 VALID 

X5 0,740 -0,039 0,587 VALID 

X7 0,740 0,389 0,411 VALID 

X9 0,740 0,063 0,625 VALID 

 Sumber : Lampiran 5   

Setelah dilakukan pengujian kelima, diketahui bahwa keenam 

pernyataan untuk variabel nilai tradisional memiliki nilai Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted yang lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen dan 

dinyatakan valid. Reliabilitas instrumen juga telah terpenuhi, dimana nilai 

Cronbach’s Alpha instrumen yang diperoleh telah dianggap memadai. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pernyataan valid untuk 

mengukur variabel nilai tradisional yang akan digunakan dalam pengujian 

hipotesis. 
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4.2.2 Hasil Uji Validitas Variabel Empati 

Hasil pengujian validitas indikator untuk variabel empati 

dinyatakan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 : Hasil Uji Validitas Pertama Indikator Variabel Empati 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

Y1 0,746 0,701 VALID 

Y2 0,746 0,724 VALID 

Y3 0,746 0,721 VALID 

Y4 0,746 0,739 VALID 

Y5 0,746 0,704 VALID 

Y6 0,746 0,746 TIDAK VALID 

Y7 0,746 0,750 TIDAK VALID 

Y8 0,746 0,716 VALID 

Y9 0,746 0,750 TIDAK VALID 

Y10 0,746 0,729 VALID 

 Sumber : Lampiran 5 

Tabel 4.7 diatas menunjukkan pernyataan-pernyataan yang valid 

dan tidak valid pada kuesioner untuk variabel empati. Pernyataan 

dinyatakan valid apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted 

yang lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen. Berdasarkan tabel 

4.7, diketahui bahwa pernyataan Y7 dan Y9 memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha if Item Deleted yang lebih besar dari nilai Cronbach’s Alpha 
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instrumen dan pernyataan Y6 memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted yang sama dengan nilai Cronbach’s Alpha instrumen. Maka, 

peneliti melakukan pengujian kembali dengan tidak mengikutsertakan 

pernyataan Y6, Y7, dan Y9. Hasil pengujian kedua disajikan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.8 : Hasil Uji Validitas Kedua Indikator Variabel Empati 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

Y1 0,730 0,698 VALID 

Y2 0,730 0,724 VALID 

Y3 0,730 0,718 VALID 

Y4 0,730 0,756 TIDAK VALID 

Y5 0,730 0,727 VALID 

Y8 0,730 0,747 TIDAK VALID 

Y10 0,730 0,763 TIDAK VALID 

 Sumber : Lampiran 5   

Setelah dilakukan pengujian kedua, diperoleh hasil bahwa masih 

terdapat 3 pernyataan yang dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted yang lebih besar dari nilai Cronbach’s 

Alpha instrumen, yaitu pernyataan Y4, Y8, dan Y10. Maka, dilakukan 

pengujian ulang tanpa mengikutsertakan pernyataan Y4, Y8, dan Y10. Hasil 

pengujian ketiga dinyatakan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.9 : Hasil Uji Validitas Ketiga Indikator Variabel Empati 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

Y1 0,883 0,578 VALID 

Y2 0,883 0,655 VALID 

Y3 0,883 0,720 VALID 

Y5 0,883 0,717 VALID 

 Sumber : Lampiran 5  

Setelah dilakukan pengujian ketiga, diketahui bahwa seluruh 

pernyataan untuk variabel empati memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 4 pernyataan pada kuesioner untuk variabel 

empati yang dinyatakan valid. 

 

4.2.3 Hasil Uji Validitas Variabel Tanggung Jawab 

Hasil pengujian validitas indikator untuk variabel tanggung jawab 

disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.10 : Hasil Uji Validitas Pertama Indikator Variabel Tanggung 

Jawab 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

Z1 0,646 0,466 VALID 

Z2 0,646 0,533 VALID 

Z3 0,646 0,565 VALID 

Z4 0,646 0,420 VALID 

Z5 0,646 0,662 TIDAK VALID 

Z6 0,646 0,584 VALID 

Z7 0,646 0,610 VALID 

Z8 0,646 0,666 TIDAK VALID 

Z9 0,646 0,587 VALID 

Z10 0,646 0,587 VALID 

   Sumber : Lampiran 5  

Tabel 4.10 diatas menunjukkan pernyataan-pernyataan yang valid 

dan tidak valid pada kuesioner untuk variabel tanggung jawab. Berdasarkan 

hasil pengujian pertama, diketahui bahwa pernyataan Z5 dan Z8 dinyatakan 

tidak valid karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted yang 

lebih besar dari nilai Cronbach’s Alpha instrumen. Maka, peneliti 

melakukan pengujian kembali tanpa mengikutsertakan kedua pernyataan 

yang tidak valid, yaitu pernyataan Z5 dan Z8. Setelah dilakukan pengujian 

ulang, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.11 : Hasil Uji Validitas Kedua Indikator Variabel Tanggung Jawab 

Pernyataan Cronbach’s 

Alpha 

Instrumen 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

Z1 0,807 0,621 VALID 

Z2 0,807 0,701 VALID 

Z3 0,807 0,719 VALID 

Z4 0,807 0,590 VALID 

Z6 0,807 0,743 VALID 

Z7 0,807 0,754 VALID 

Z9 0,807 0,732 VALID 

Z10 0,807 0,724 VALID 

  Sumber : Lampiran 5 

Berdasarkan hasil pengujian kedua yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa seluruh pernyataan untuk variabel tanggung jawab memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s Alpha 

instrumen. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 pernyataan pada 

kuesioner untuk variabel tanggung jawab yang dinyatakan valid. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan, hanya 

indikator-indikator yang dinyatakan valid yang akan digunakan dalam 

pengujian hipotesis pada penelitian ini. 
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4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini diperlukan untuk memastikan 

bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur personal value yang 

meliputi nilai tradisional, empati, dan tanggung jawab telah reliabel atau dapat 

diandalkan. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program 

SPSS. Model pengujian Cronbach’s Alpha dengan metode Split half digunakan 

untuk menguji reliabilitas kuesioner nilai tradisional, empati, dan tanggung 

jawab. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha 

instrumen. 

Tabel 4.12 : Hasil Uji Reliabilitas Indikator 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Instrumen 

Keterangan 

Nilai Tradisional 0,740 Reliabilitas Tinggi 

Empati 0,883 Reliabilitas Tinggi 

Tanggung Jawab 0,807 Reliabilitas Tinggi 

 Sumber : Lampiran 5 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12, diketahui bahwa 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel personal value yang terdiri 

dari nilai tradisional, empati, dan tanggung jawab memiliki tingkat reliabilitas 

tinggi. Maka, terbukti bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur nilai 

tradisional, empati, dan tanggung jawab dapat diandalkan. 
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4.4 Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan informasi terkait subjek dalam eksperimen 

yang digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 4.13 : Hasil Uji Beda Variabel Nilai Tradisional Subjek 

Keterangan 
Sel 1 (Slack-Inducing) Sel 2 (Truth-Inducing) 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 4 orang 5,25 
0,295 

8 orang 5,13 
0,512 

Perempuan 16 orang 4,44 11 orang 4,82 

Umur 

18 tahun 5 orang 4,80 

0,998 

4 orang 4,50 

0,370 

19 tahun 3 orang 4,33 1 orang 6,00 

20 tahun 4 orang 4,50 6 orang 5,33 

21 tahun 4 orang 4,50 8 orang 4,75 

22 tahun 3 orang 4,67 - - 

23 tahun 1 orang 5,00 - - 

Angkatan 

2016 - - 

0,258 

- - 

0,531 

2017 7 orang 5,00 7 orang 4,71 

2018 4 orang 3,75 7 orang 5,29 

2019 2 orang 3,50 - - 

2020 7 orang 5,00 5 orang 4,80 

IPK 

2,00 - 2,49 2 orang 5,50 

0,426 

- - 

0,232 
2,50 - 2,99 1 orang 5,00 2 orang 6,00 

3,00 - 3,49 8 orang 4,00 12 orang 4,92 

3,50 - 4,00 9 orang 4,89 5 orang 4,60 

Sumber : Lampiran 6 

Tabel 4.13 diatas menunjukkan skor rata-rata untuk variabel nilai 

tradisional dan tingkat signifikansi berdasarkan karakteristik subjek pada setiap 

kelompok sel. Hasil pengujian pada tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan diantara karakteristik subjek untuk variabel 

nilai tradisional pada seluruh kelompok sel. Hal ini dibuktikan oleh tingkat 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Maka, dapat diketahui bahwa tidak 
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terdapat efek identitas subjek yang meliputi jenis kelamin, umur, angkatan, dan 

IPK terhadap variabel nilai tradisional dan seluruh data dinyatakan homogen. 

Tabel 4.14 : Hasil Uji Beda Variabel Empati Subjek 

Keterangan 
Sel 1 (Slack-Inducing) Sel 2 (Truth-Inducing) 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 4 orang 2,50 
0,293 

8 orang 2,75 
0,066 

Perempuan 16 orang 3,31 11 orang 3,64 

Umur 

18 tahun 5 orang 3,20 

0,764 

4 orang 3,50 

0,852 

19 tahun 3 orang 2,00 1 orang 4,00 

20 tahun 4 orang 3,50 6 orang 3,17 

21 tahun 4 orang 3,25 8 orang 3,13 

22 tahun 3 orang 3,33 - - 

23 tahun 1 orang 4,00 - - 

Angkatan 

2016 - - 

0,348 

- - 

0,079 

2017 7 orang 3,29 7 orang 3,71 

2018 4 orang 4,00 7 orang 2,57 

2019 2 orang 2,00 - - 

2020 7 orang 2,86 5 orang 3,60 

IPK 

2,00 - 2,49 2 orang 1,00 

0,059 

- - 

0,340 
2,50 - 2,99 1 orang 4,00 2 orang 4,00 

3,00 - 3,49 8 orang 3,00 12 orang 3,00 

3,50 - 4,00 9 orang 3,67 5 orang 3,60 

Sumber : Lampiran 6 

Tabel 4.14 diatas menunjukkan skor rata-rata untuk variabel empati 

dan tingkat signifikansi berdasarkan karakteristik subjek untuk setiap 

kelompok sel. Berdasarkan tabel 4.14, dapat diketahui bahwa seluruh data 

homogen, dimana tidak terdapat perbedaan signifikan diantara masing-masing 

karakteristik subjek untuk variabel empati pada seluruh kelompok sel. Hal ini 

dapat terlihat dari tingkat signifikansi masing-masing karakteristik pada setiap 

kelompok sel yang lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat efek karakteristik subjek terhadap variabel empati. 
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Tabel 4.15 : Hasil Uji Beda Variabel Tanggung Jawab Subjek 

Keterangan 
Sel 1 (Slack-Inducing) Sel 2 (Truth-Inducing) 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 4 orang 7,50 
0,244 

8 orang 6,13 
0,833 

Perempuan 16 orang 6,56 11 orang 5,91 

Umur 

18 tahun 5 orang 6,60 

0,587 

4 orang 6,50 

0,669 

19 tahun 3 orang 6,33 1 orang 8,00 

20 tahun 4 orang 6,50 6 orang 5,33 

21 tahun 4 orang 7,75 8 orang 6,00 

22 tahun 3 orang 6,00 - - 

23 tahun 1 orang 8,00 - - 

Angkatan 

2016 - - 

0,903 

- - 

0,621 

2017 7 orang 7,00 7 orang 5,86 

2018 4 orang 6,75 7 orang 5,57 

2019 2 orang 7,00 - - 

2020 7 orang 6,43 5 orang 6,80 

IPK 

2,00 - 2,49 2 orang 7,50 

0,566 

- - 

0,350 
2,50 - 2,99 1 orang 8,00 2 orang 7,50 

3,00 - 3,49 8 orang 6,88 12 orang 6,17 

3,50 - 4,00 9 orang 6,33 5 orang 5,00 

Sumber : Lampiran 6 

Hasil pengujian pada tabel 4.15 diatas menunjukkan skor rata-rata 

untuk variabel tanggung jawab dan tingkat signifikansi berdasarkan masing-

masing karakteristik subjek untuk setiap kelompok sel. Berdasarkan tabel 4.15, 

diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan diantara 

karakteristik subjek untuk variabel tanggung jawab pada setiap kelompok sel. 

Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikansi dari masing-masing karakteristik 

subjek pada setiap kelompok sel yang lebih besar dari 0,05. Maka, seluruh data 

dinyatakan homogen dan tidak terdapat efek karakteristik subjek terhadap 

variabel tanggung jawab. 
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Tabel 4.16 : Hasil Uji Beda Variabel Moral Judgment Subjek 

Keterangan 
Sel 1 (Slack-Inducing) Sel 2 (Truth-Inducing) 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 4 orang 6,25 
0,191 

8 orang 4,00 
0,076 

Perempuan 16 orang 5,19 11 orang 5,00 

Umur 

18 tahun 5 orang 6,00 

0,260 

4 orang 4,75 

0,190 

19 tahun 3 orang 4,67 1 orang 7,00 

20 tahun 4 orang 6,00 6 orang 4,17 

21 tahun 4 orang 5,25 8 orang 4,50 

22 tahun 3 orang 4,00 - - 

23 tahun 1 orang 7,00 - - 

Angkatan 

2016 - - 

0,150 

- - 

0,236 

2017 7 orang 5,14 7 orang 4,71 

2018 4 orang 5,75 7 orang 4,00 

2019 2 orang 3,50 - - 

2020 7 orang 6,00 5 orang 5,20 

IPK 

2,00 - 2,49 2 orang 5,50 

0,701 

- - 

0,202 
2,50 - 2,99 1 orang 7,00 2 orang 6,00 

3,00 - 3,49 8 orang 5,13 12 orang 4,50 

3,50 - 4,00 9 orang 5,44 5 orang 4,20 

Sumber : Lampiran 6 

Tabel 4.16 diatas memberikan informasi mengenai skor rata-rata 

untuk variabel moral judgment dan tingkat signifikansi berdasarkan 

karakteristik subjek pada kedua kelompok sel. Hasil pengujian pada tabel 4.16 

diatas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai moral judgment yang 

signifikan pada masing-masing karakteristik subjek. Hal ini dapat dilihat dari 

tingkat signifikansi dari masing-masing karakteristik subjek yang lebih besar 

dari 0,05. Maka, dapat diketahui bahwa karakteristik subjek tidak memberikan 

efek terhadap variabel moral judgment. 
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Tabel 4.17 : Hasil Uji Beda Budgetary Slack Subjek 

Keterangan 
Sel 1 (Slack-Inducing) Sel 2 (Truth-Inducing) 

Jumlah Mean Sig Jumlah Mean Sig 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 4 orang -0,25 
0,098 

8 orang 0,75 
0,253 

Perempuan 16 orang 1,31 11 orang 0,09 

Umur 

18 tahun 5 orang 0,60 

0,362 

4 orang 0,00 

0,363 

19 tahun 3 orang 1,67 1 orang -1,00 

20 tahun 4 orang 0,50 6 orang 1,00 

21 tahun 4 orang 1,50 8 orang 0,25 

22 tahun 3 orang 2,00 - - 

23 tahun 1 orang -2,00 - - 

Angkatan 

2016 - - 

0,121 

- - 

0,455 

2017 7 orang 1,00 7 orang 0,43 

2018 4 orang 1,00 7 orang 0,71 

2019 2 orang 3,50 - - 

2020 7 orang 0,29 5 orang -0,20 

IPK 

2,00 - 2,49 2 orang 0,50 

0,315 

- - 

0,140 
2,50 - 2,99 1 orang -2,00 2 orang -1,00 

3,00 - 3,49 8 orang 1,25 12 orang 0,33 

3,50 - 4,00 9 orang 1,22 5 orang 1,00 

Sumber : Lampiran 6 

Tabel 4.17 diatas menunjukkan rata-rata budgetary slack yang 

dilakukan oleh subjek dan tingkat signifikansi berdasarkan masing-masing 

karakteristik subjek pada setiap kelompok sel. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa tingkat signifikansi dari masing-masing karakteristik subjek lebih besar 

dari 0,05 pada masing-masing karakteristik subjek. Hal ini membuktikan 

bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara karakteristik subjek dengan 

perilaku budgetary slack yang dihasilkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik subjek tidak mempengaruhi perilaku budgetary slack subjek. 

Hasil uji beda pada tabel 4.17 juga menunjukkan bahwa terdapat 

rata-rata budgetary slack yang bernilai negatif pada sel 1 dan sel 2. Rata-rata 
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budgetary slack bernilai negatif karena adanya subjek yang menentukan target 

diatas kinerja aktualnya. Hal ini berarti bahwa rata-rata budgetary slack yang 

bernilai negatif menunjukkan perilaku budgetary slack yang rendah. 

Sedangkan rata-rata budgetary slack yang bernilai positif didapatkan karena 

subjek menentukan target dibawah kinerja aktualnya. Maka, rata-rata 

budgetary slack yang bernilai positif menunjukkan perilaku budgetary slack 

yang tinggi. 

4.5 Hasil Uji Validitas Internal Desain Eksperimen 

Uji validitas internal diperlukan dalam penelitian eksperimen untuk 

memastikan bahwa desain eksperimen ini terbebas dari faktor – faktor yang 

dapat mengganggu pengaruh tritmen yang diberikan terhadap variabel 

dependen. 

1. Histori (History) 

Histori merupakan ancaman validitas internal yang dapat 

mempengaruhi hasil eksperimen karena adanya peristiwa yang terjadi selama 

periode antara sebelum pengujian dan periode setelah pengujian. 

Kemungkinan terjadinya ancaman histori lebih besar pada saat eksperimen 

dilakukan pada waktu yang berbeda. 

Eksperimen ini dilaksanakan pada dua waktu yang berbeda. 

Eksperimen pertama dilaksanakan pada Jumat, 26 Februari 2021 pukul 15.00 

WIB dan eksperimen kedua dilaksanakan pada Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 

14.00 WIB. Maka, peneliti melakukan uji beda untuk membuktikan bahwa 
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perbedaan waktu pelaksanaan eksperimen ini tidak memberikan efek yang 

signifikan pada setiap kelompok sel. 

 

Tabel 4.18 : Hasil Uji Beda Variabel Nilai Tradisional Berdasarkan Waktu 

Kelompok 

Sel 

Mean 

Eksperimen 

Hari I (Jumat, 

26 Februari 2021 

pukul 15.00 

WIB) 

Mean 

Eksperimen 

Hari II (Sabtu, 

27 Maret 2021 

pukul 14.00 

WIB) 

Sig Keterangan 

Sel 1 5,40 4,33 0,130 Tidak ada 

perbedaan 

Sel 2 4,67 5,00 0,600 Tidak ada 

perbedaan 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dapat diketahui bahwa pada kondisi 

sistem insentif slack-inducing (Sel 1), rata-rata skor untuk variabel nilai 

tradisional pada pelaksanaan eksperimen pertama sebesar 5,40 dan pada 

eksperimen kedua sebesar 4,33 dengan nilai signifikansi sebesar 0,130 (sig > 

0,05). Kemudian pada kondisi sistem insentif truth-inducing (Sel 2), rata-rata 

skor untuk variabel nilai tradisional pada pelaksanaan eksperimen pertama 

sebesar 4,67 dan pada eksperimen kedua sebesar 5,00 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,600 (sig > 0,05). Maka ini membuktikan bahwa pada 

sel 1 dan 2 tidak terdapat perbedaan rata-rata skor nilai tradisional pada 

eksperimen pertama dan kedua. 
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Tabel 4.19 : Hasil Uji Beda Variabel Empati Berdasarkan Waktu 

Kelompok 

Sel 

Mean 

Eksperimen 

Hari I (Jumat, 

26 Februari 2021 

pukul 15.00 

WIB) 

Mean 

Eksperimen 

Hari II (Sabtu, 

27 Maret 2021 

pukul 14.00 

WIB) 

Sig Keterangan 

Sel 1 3,20 3,13 0,927 Tidak ada 

perbedaan 

Sel 2 3,33 3,25 0,903 Tidak ada 

perbedaan 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, diperoleh hasil bahwa pada kondisi 

slack-inducing (Sel 1), rata-rata nilai variabel empati pada eksperimen 

pertama sebesar 3,20 dan pada eksperimen kedua sebesar 3,13 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,927 (sig > 0,05). Kemudian pada kondisi truth-

inducing (Sel 2), rata-rata nilai empati pada eksperimen pertama sebesar 3,33 

dan pada eksperimen kedua sebesar 3,25 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,903 (sig > 0,05). Maka, pada sel 1 dan 2 tidak ada perbedaan rata-rata nilai 

empati pada eksperimen pertama dan kedua. 

 

Tabel 4.20 : Hasil Uji Beda Variabel Tanggung Jawab Berdasarkan Waktu 

Kelompok 

Sel 

Mean 

Eksperimen 

Hari I (Jumat, 

26 Februari 2021 

pukul 15.00 

WIB) 

Mean 

Eksperimen 

Hari II (Sabtu, 

27 Maret 2021 

pukul 14.00 

WIB) 

Sig Keterangan 

Sel 1 6,80 6,73 0,930 Tidak ada 

perbedaan 
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Sel 2 6,00 6,00 1,000 Tidak ada 

perbedaan 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.20, pada kondisi slack-inducing (Sel 

1), rata-rata nilai variabel tanggung jawab pada eksperimen pertama sebesar 

6,80 dan pada eksperimen kedua sebesar 6,73 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,930 (sig > 0,05). Kemudian pada kondisi truth-inducing (Sel 2), 

rata-rata nilai tanggung jawab pada eksperimen pertama dan kedua adalah 

6,00 dengan nilai signifikansi sebesar 1,000 (sig > 0,05). Maka, dapat 

disimpulkan bahwa pada sel 1 dan sel 2 tidak terdapat perbedaan rata-rata 

nilai tanggung jawab pada eksperimen pertama dan kedua. 

 

Tabel 4.21 : Hasil Uji Beda Variabel Moral Judgment Berdasarkan Waktu 

Kelompok 

Sel 

Mean 

Eksperimen 

Hari I (Jumat, 

26 Februari 2021 

pukul 15.00 

WIB) 

Mean 

Eksperimen 

Hari II (Sabtu, 

27 Maret 2021 

pukul 14.00 

WIB) 

Sig Keterangan 

Sel 1 6,40 5,07 0,069 Tidak ada 

perbedaan 

Sel 2 4,33 4,63 0,715 Tidak ada 

perbedaan 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan tabel 4.21 diatas, diperoleh hasil bahwa pada kondisi 

slack-inducing (Sel 1), rata-rata nilai moral judgment pada eksperimen 

pertama sebesar 6,40 dan pada eksperimen kedua sebesar 5,07 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,069 (sig > 0,05). Kemudian pada kondisi truth-
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inducing (Sel 2), rata-rata nilai moral judgment pada eksperimen pertama 

sebesar 4,33 dan pada eksperimen kedua sebesar 4,63 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,715 (sig > 0,05). Maka, pada sel 1 dan 2 tidak ada 

perbedaan rata-rata nilai moral judgment pada eksperimen pertama dan 

kedua. 

Tabel 4.22 : Hasil Uji Beda Budgetary Slack Berdasarkan Waktu 

Kelompok 

Sel 

Mean 

Eksperimen 

Hari I (Jumat, 

26 Februari 2021 

pukul 15.00 

WIB) 

Mean 

Eksperimen 

Hari II (Sabtu, 

27 Maret 2021 

pukul 14.00 

WIB) 

Sig Keterangan 

Sel 1 0,00 1,33 0,129 Tidak ada 

perbedaan 

Sel 2 0,33 0,38 0,958 Tidak ada 

perbedaan 

  Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.22, diketahui bahwa pada 

kondisi slack-inducing (Sel 1), rata-rata budgetary slack yang dilakukan 

subjek pada eksperimen pertama sebesar 0,00 dan pada eksperimen kedua 

sebesar 1,33 dengan nilai signifikansi sebesar 0,129 (sig > 0,05). Kemudian 

pada kondisi truth-inducing (Sel 2), rata-rata budgetary slack yang dilakukan 

subjek pada eksperimen pertama sebesar 0,33 dan pada eksperimen kedua 

sebesar 0,38 dengan nilai signifikansi sebesar 0,958 (sig > 0,05). Mengacu 

pada hasil ini, diketahui bahwa pada sel 1 dan sel 2, tidak ada perbedaan rata-

rata budgetary slack pada eksperimen pertama dan kedua. 
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Setelah dilakukan uji beda berdasarkan waktu untuk seluruh variabel 

yang digunakan dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam 

penelitian ini terbebas dari ancaman histori karena tidak terdapat perbedaan 

rata-rata nilai tradisional, empati, tanggung jawab, moral judgment, dan 

budgetary slack pada eksperimen pertama (Jumat, 26 Februari 2021 pukul 

15.00 WIB) dan eksperimen kedua (Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 14.00 WIB). 

2. Maturasi (Maturation) 

Maturasi merupakan ancaman validitas internal yang dapat 

mempengaruhi hasil eksperimen karena pengaruh durasi waktu pelaksanaan 

eksperimen. Pelaksanaan eksperimen pertama berdurasi sekitar 1 jam, 

dimana durasi ini tergolong terlalu lama. Maka, peneliti mempersingkat 

durasi pelaksanaan pada eksperimen kedua. Pelaksanaan eksperimen kedua 

berlangsung sekitar 30 menit. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan eksperimen 

pertama dan kedua memiliki durasi waktu yang berbeda. Namun, hasil uji 

beda berdasarkan waktu pada tabel 4.18 – tabel 4.22 menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan antara data pada eksperimen pertama dan data pada 

eksperimen kedua. Maka, data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas 

dari ancaman maturasi. 

3. Pengujian (Testing) 

Pengujian dapat mempengaruhi hasil eksperimen karena adanya 

efek pembelajaran (learning effect) pada subjek eksperimen. Pengujian dapat 

terjadi apabila subjek sudah pernah mengerjakan soal eksperimen yang 

serupa sebelumnya dan subjek telah mengetahui hal yang dieksperimenkan. 
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Dalam pelaksanaan eksperimen ini, dapat dipastikan bahwa seluruh subjek 

hanya mengerjakan soal eksperimen ini satu kali saja. Subjek yang mengikuti 

pelaksanaan eksperimen di hari pertama berbeda dengan subjek yang 

mengikuti pelaksanaan eksperimen di hari kedua. Selain itu, soal-soal pada 

sesi latihan, sesi working 1, dan sesi working 2 juga berbeda-beda, sehingga 

seluruh subjek pada eksperimen ini terbebas dari efek pembelajaran dan data 

dalam penelitian ini terhindar dari ancaman pengujian. 

4. Instrumentasi (Instrumentation) 

Instrumentasi merupakan ancaman terhadap validitas internal yang 

disebabkan oleh adanya pergantian instrumen dalam eksperimen. Instrumen 

yang digunakan selama pelaksanaan eksperimen tidak pernah mengalami 

pergantian, sehingga hasil eksperimen ini terhindar dari ancaman 

instrumentasi. 

5. Seleksi (Selection) 

Seleksi merupakan ancaman validitas internal yang terjadi karena 

subjek pada setiap kelompok sel memiliki karakteristik yang berbeda. 

Eksperimen ini terhindar dari ancaman seleksi karena hasil uji beda 

berdasarkan karakteristik subjek pada tabel 4.13 – tabel 4.17 telah 

menunjukkan bahwa data yang diperoleh bersifat homogen. 

6. Regresi (Regression) 

Regresi merupakan ancaman yang terjadi apabila subjek dalam 

eksperimen tidak dipilih secara random. Subjek dalam eksperimen ini 

merupakan subjek yang secara sukarela dan bersedia untuk mengikuti 
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eksperimen ini. Pemilihan subjek untuk setiap kelompok sel juga dilakukan 

secara acak, dimana peneliti menggunakan bantuan sistem dalam membagi 

subjek ke setiap kelompok sel. Maka, data dalam penelitian ini terhindar dari 

ancaman regresi. 

7. Mortaliti Eksperimen (Experiment Mortality) 

Mortaliti eksperimen terjadi apabila terdapat subjek yang 

mengundurkan diri dan tidak melanjutkan proses eksperimen hingga akhir. 

Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada komposisi subjek saat 

eksperimen berlangsung. Dalam eksperimen ini, terdapat subjek yang tidak 

mengikuti pelaksanaan eksperimen hingga akhir karena subjek memiliki 

keperluan lain dan terdapat masalah pada koneksi internet subjek, sehingga 

menimbulkan data missing. Namun, peneliti tidak mengikutsertakan data 

yang missing ke dalam pengujian, sehingga data dalam penelitian ini terbebas 

dari ancaman mortaliti. 

4.6 Hasil Uji Hipotesis 

Penelitian ini memiliki 4 hipotesis yang akan diuji. Keempat hipotesis 

ini akan diuji dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hal ini 

dikarenakan data dari nilai tradisional, empati, dan tanggung jawab subjek 

(dimensi personal value) yang telah terkumpul cenderung tinggi. Maka, 

pengujian hipotesis tidak bisa menggunakan alat uji Independent Sample T-test 

dan harus menggunakan PLS. 
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4.6.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Penelitian ini menduga bahwa ada interaksi antara nilai tradisional 

individu dengan sistem insentif yang mampu mempengaruhi moral judgment. 

Hipotesis pertama penelitian ini adalah individu yang memiliki nilai 

tradisional menganggap bahwa budgetary slack merupakan perilaku tidak etis 

(moral judgment) pada penerapan sistem insentif slack-inducing 

dibandingkan pada penerapan sistem insentif truth-inducing. Hasil pengujian 

hipotesis pertama disajikan dalam tabel 4.23 berikut ini : 

 

Tabel 4.23 : Path Coefficients Pengaruh Interaksi Nilai Tradisional dan Sistem 

Insentif terhadap Moral Judgment 

Sumber : Lampiran 8 

*) Tingkat signifikansi pada level 5% 

Berdasarkan tabel 4.23, diperoleh hasil bahwa interaksi antara nilai 

tradisional dengan sistem insentif berpengaruh signifikan terhadap moral 

judgment individu. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik sebesar 1,985 yang 

lebih besar dari 1,64 (one-tailed). Tabel 4.23 juga menunjukkan bahwa efek 

utama dari nilai tradisional terhadap moral judgment memiliki nilai t-statistik 

sebesar 0,850 yang lebih kecil dari 1,64, sehingga nilai tradisional tidak 

 Sampel 

Mula-mula 

(O) 

Rata-rata 

Sampel 

(M) 

Deviasi 

Standar 

(STDEV) 

T-Statistik 

(|O/STDEV|) 

P-Values 

NT → MJ 0,153 0,117 0,180 0,850 0,198 

SI → MJ -0,227 -0,214 0,136 1,670 0,048 

NT * SI → MJ -0,316 -0,298 0,159 1,985 0,024 
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terbukti memberikan efek utama terhadap moral judgment. Selain itu, sistem 

insentif diketahui berpengaruh signifikan terhadap moral judgment, dimana 

efek utama dari sistem insentif terhadap moral judgment memiliki nilai t-

statistik sebesar 1,67 (t-statistik > 1,64). 

Hubungan sistem insentif dan moral judgment memiliki arah negatif, 

yang berarti bahwa pada kelompok subjek yang menerima tritmen sistem 

insentif truth-inducing (2), memiliki pengaruh negatif terhadap moral 

judgment. Dengan kata lain, moral judgment dari subjek yang menerima 

tritmen sistem insentif truth-inducing akan cenderung rendah. Sedangkan 

pada kelompok subjek yang menerima tritmen sistem slack-inducing (1) 

cenderung memiliki moral judgment yang tinggi. Hal ini konsisten dengan 

hasil pengujian interaksi antara nilai tradisional dengan sistem insentif yang 

juga memiliki arah negatif. Nilai tradisional dari subjek yang menerima 

tritmen sistem insentif truth-inducing menghasilkan persepsi terhadap 

budgetary slack yang rendah dan nilai tradisional dari subjek yang menerima 

tritmen slack-inducing menghasilkan persepsi terhadap budgetary slack yang 

tinggi. Maka berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama penelitian ini diterima.  

4.6.2 Hasil Uji Hipotesis Kedua 

Penelitian ini memperkirakan bahwa terdapat interaksi antara empati 

individu dengan sistem insentif yang berpengaruh terhadap moral judgment. 

Hipotesis kedua penelitian ini adalah individu yang memiliki empati 

menganggap bahwa budgetary slack merupakan perilaku tidak etis (moral 
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judgment) pada penerapan sistem insentif slack-inducing dibandingkan pada 

penerapan sistem insentif truth-inducing. Hasil pengujian hipotesis kedua 

ditampilkan pada tabel 4.24 dibawah ini : 

Tabel 4.24 : Path Coefficients Pengaruh Interaksi Empati dan Sistem Insentif 

terhadap Moral Judgment 

Sumber : Lampiran 8 

*) Tingkat signifikansi pada level 5% 

Hasil pengujian pada tabel 4.24 menunjukkan bahwa interaksi antara 

empati dengan sistem insentif tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap moral judgment. Hal ini terlihat pada nilai t-statistik sebesar 0,402 

yang lebih kecil dari 1,64. Kemudian tabel 4.24 juga menunjukkan bahwa 

empati subjek mampu mempengaruhi moral judgment secara signifikan, 

dengan nilai t-statistik sebesar 3,112 yang lebih besar dari 1,64. Hubungan 

empati terhadap moral judgment memiliki arah positif, yang berarti bahwa 

semakin tinggi tingkat empati subjek, maka subjek juga akan semakin 

berpendapat bahwa budgetary slack merupakan perilaku tidak etis, atau 

dengan kata lain moral judgment subjek juga semakin tinggi. Empati 

mampu berperan sebagai main effect terhadap moral judgment. Kemudian, 

diketahui bahwa sistem insentif mampu memberikan efek signifikan 

 Sampel 

Mula-mula 

(O) 

Rata-rata 

Sampel 

(M) 

Deviasi 

Standar 

(STDEV) 

T-Statistik 

(|O/STDEV|) 

P-Values 

E → MJ 0,419 0,413 0,135 3,112 0,001 

SI → MJ -0,227 -0,214 0,136 1,670 0,048 

E * SI → MJ -0,062 0,074 0,155 0,402 0,344 
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terhadap moral judgment, karena memiliki nilai t-statistik yang lebih besar 

dari 1,64 serta memiliki arah hubungan negatif. Maka berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa hipotesis kedua 

penelitian ini ditolak. 

4.6.3 Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

Penelitian ini menguji pengaruh interaksi antara tanggung jawab 

individu dengan sistem insentif terhadap moral judgment. Hipotesis ketiga 

penelitian ini adalah individu yang memiliki tanggung jawab menganggap 

bahwa budgetary slack merupakan perilaku tidak etis (moral judgment) pada 

penerapan sistem insentif slack-inducing dibandingkan pada penerapan 

sistem insentif truth-inducing. Tabel 4.25 berikut ini menyajikan hasil 

pengujian hipotesis ketiga penelitian ini : 

Tabel 4.25 : Path Coefficients Pengaruh Interaksi Tanggung Jawab dan Sistem 

Insentif terhadap Moral Judgment 

 Sumber : Lampiran 8 

*) Tingkat signifikansi pada level 5% 

Berdasarkan tabel 4.25, diperoleh hasil bahwa interaksi antara 

tanggung jawab subjek dengan sistem insentif tidak memberikan pengaruh 

 Sampel 

Mula-mula 

(O) 

Rata-rata 

Sampel 

(M) 

Deviasi 

Standar 

(STDEV) 

T-Statistik 

(|O/STDEV|) 

P-Values 

TJ → MJ 0,401 0,393 0,153 2,629 0,004 

SI → MJ -0,227 -0,214 0,136 1,670 0,048 

TJ * SI → MJ 0,066 0,067 0,147 0,446 0,328 



78 
 

 
 

signifikan terhadap moral judgment subjek. Hal ini dikarenakan nilai t-

statistik sebesar 0,446 yang lebih kecil dari 1,64. Namun, hasil pengujian 

menunjukkan bahwa tanggung jawab subjek mampu memberikan efek utama 

(main effect) yang signifikan terhadap moral judgment, dengan nilai t-statistik 

sebesar 2,629 yang lebih besar dari 1,64. Hubungan tanggung jawab terhadap 

moral judgment memiliki arah positif yang berarti bahwa semakin tinggi 

tanggung jawab subjek, semakin subjek berpendapat bahwa budgetary slack 

merupakan perilaku tidak etis. Sistem insentif mampu memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap moral judgment dan memiliki arah negatif. 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dari 

penelitian ini ditolak. 

4.6.4 Hasil Uji Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah individu yang memiliki 

moral judgment tinggi cenderung melakukan budgetary slack yang rendah. 

Hasil pengujian hipotesis keempat dinyatakan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.26 : Path Coefficients Pengaruh Moral Judgment terhadap Budgetary 

Slack 

 Sumber : Lampiran 8 

*) Tingkat signifikansi pada level 5% 

 Sampel 

Mula-mula 

(O) 

Rata-rata 

Sampel 

(M) 

Deviasi 

Standar 

(STDEV) 

T-Statistik 

(|O/STDEV|) 

P-Values 

MJ → BS -0,732 -0,733 0,061 11,958 0,000 
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Tabel 4.26 diatas menunjukkan bahwa moral judgment terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack, dengan nilai t-statistik 

sebesar 11,958 yang lebih besar dari 1,64. Hal ini berarti bahwa persepsi 

subjek mengenai perilaku budgetary slack memberikan efek terhadap 

perilaku budgetary slack yang dihasilkan. Hubungan moral judgment 

terhadap budgetary slack memiliki arah negatif, yang berarti bahwa moral 

judgment subjek mampu membuat subjek melakukan budgetary slack yang 

rendah. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat penelitian ini 

diterima. 

4.7 Pembahasan 

Nilai tradisional merupakan aturan atau nilai yang berlaku dalam 

lingkungan individu, dimana nilai tradisional merupakan nilai yang berasal 

dari eksternal individu. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa 

nilai tradisional tidak berpengaruh signifikan terhadap moral judgment. Hal 

ini berarti bahwa aturan atau nilai dalam lingkungan individu tidak 

mempengaruhi persepsi etis individu mengenai perilaku budgetary slack. 

Namun ketika individu berada pada penerapan sistem insentif, nilai 

tradisional memiliki pengaruh signifikan terhadap moral judgment dan 

hubungan interaksi nilai tradisional dengan sistem insentif memiliki arah 

negatif. Hubungan negatif ini berarti bahwa individu yang memiliki nilai 

tradisional dan berada pada penerapan sistem insentif slack-inducing (1) 

menghasilkan moral judgment terhadap perilaku budgetary slack yang tinggi, 

sedangkan individu yang memiliki nilai tradisional dan berada pada 
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penerapan sistem insentif truth-inducing (2) menghasilkan moral judgment 

terhadap perilaku budgetary slack yang rendah. Maka, hasil ini membuktikan 

bahwa sistem insentif mampu memberikan efek moderasi pada pengaruh nilai 

tradisional terhadap moral judgment. Penerapan sistem insentif mampu 

menggerakkan individu untuk berpikir dan berpendapat mengenai etis atau 

tidaknya perilaku budgetary slack, dimana penerapan sistem insentif slack-

inducing mampu membuat individu memiliki moral judgment yang lebih 

tinggi dibandingkan penerapan sistem insentif truth-inducing. Penerapan 

sistem insentif slack-inducing mampu membuat individu mengalami dilema 

moral, sehingga nilai tradisional mampu mengaktivasi moral judgment 

individu terkait perilaku budgetary slack. 

Empati dan tanggung jawab merupakan nilai yang berasal dari 

internal individu yang mampu mempengaruhi moral judgment. Empati 

diartikan sebagai sikap peduli terhadap kondisi dan perasaan orang lain, 

sedangkan tanggung jawab diartikan sebagai komitmen individu terhadap 

pekerjaan dan pimpinannya. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa 

empati dan tanggung jawab memberikan pengaruh signifikan terhadap moral 

judgment, dimana semakin tinggi empati dan tanggung jawab individu, 

semakin tinggi moral judgment individu mengenai perilaku budgetary slack. 

Namun ketika terdapat penerapan sistem insentif, empati dan tanggung jawab 

tidak berpengaruh signifikan terhadap moral judgment. Hal ini berarti bahwa 

sistem insentif tidak mampu memberikan efek moderasi pada pengaruh 

empati dan tanggung jawab terhadap moral judgment. Empati dan tanggung 
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jawab merupakan nilai yang sudah ada dalam diri individu, sehingga tidak 

bisa diintervensi oleh penerapan sistem insentif. Dengan kata lain, nilai dari 

internal individu inilah yang mampu mempengaruhi persepsi/moral judgment 

individu mengenai etis atau tidaknya perilaku budgetary slack. 

Berdasarkan hasil pengujian dari pengaruh interaksi nilai tradisional, 

empati, dan tanggung jawab (dimensi personal value) dengan penerapan 

sistem insentif terhadap moral judgment terkait perilaku budgetary slack, 

diketahui bahwa penerapan sistem insentif hanya mampu memoderasi 

pengaruh nilai tradisional terhadap moral judgment. 

Tabel 4.27 : Hasil Uji Beda Rata-rata Moral Judgment Seluruh Sel 

Kelompok Sel Mean Sig Keterangan 

Sel 1 (Slack-Inducing) 5,40 

0,062 
Tidak Ada Perbedaan 

Signifikan Sel 2 (Truth-Inducing) 4,58 

Sumber : Lampiran 9 

Tabel 4.27 diatas menunjukkan hasil uji beda dari rata-rata moral 

judgment pada sel 1 yang mengandung tritmen sistem insentif slack-inducing 

dan rata-rata moral judgment pada sel 2 dengan tritmen sistem insentif truth-

inducing. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa rata-rata moral 

judgment pada sel 1 sebesar 5,40 dan pada sel 2 sebesar 4,58 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,062 (sig > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata moral judgment pada sel 1 dan sel 

2. Berdasarkan nilai rata-rata (mean) moral judgment, diketahui bahwa moral 

judgment pada kondisi sistem insentif slack-inducing lebih tinggi dari moral 
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judgment pada sistem insentif truth-inducing. Walaupun nilai signifikansi 

menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan, hasil mean dari moral judgment 

dapat membuktikan bahwa penerapan sistem insentif memberikan efek 

negatif terhadap moral judgment, dimana penerapan sistem insentif slack-

inducing mampu menghasilkan moral judgment yang lebih tinggi, sedangkan 

penerapan sistem insentif truth-inducing menghasilkan moral judgment yang 

lebih rendah. Hasil ini juga membuktikan bahwa interaksi nilai tradisional 

dengan sistem insentif slack-inducing mampu membuat individu memiliki 

moral judgment/persepsi terhadap perilaku budgetary slack yang lebih tinggi 

dibandingkan pada penerapan sistem insentif truth-inducing. 

Moral judgment merupakan persepsi individu yang mampu menjadi 

dasar dan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan etis. Berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa moral judgment 

individu berpengaruh signifikan terhadap perilaku budgetary slack, serta 

memiliki arah hubungan negatif. Hal ini berarti bahwa perilaku budgetary 

slack yang dihasilkan oleh individu bergantung pada tingkat moral judgment 

yang dimiliki masing-masing individu. Hubungan negatif antara moral 

judgment terhadap budgetary slack menunjukkan bahwa semakin individu 

berpendapat bahwa perilaku budgetary slack merupakan perilaku tidak etis, 

maka semakin rendah pula tingkat budgetary slack yang akan dihasilkan. Hal 

ini dikarenakan individu menganggap bahwa budgetary slack sebagai 

perilaku yang tidak bermoral. Hasil ini sesuai dengan teori pengambilan 
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keputusan moral yang menyatakan bahwa perilaku yang bermoral dihasilkan 

melalui moral judgment yang dimiliki individu. 

Tabel 4.28 : Hasil Uji Beda Rata-rata Budgetary Slack Seluruh Sel 

Kelompok Sel Mean Sig Keterangan 

Sel 1 (Slack-Inducing) 1,00 

0,189 
Tidak Ada Perbedaan 

Signifikan Sel 2 (Truth-Inducing) 0,37 

Sumber : Lampiran 9 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.28, diketahui bahwa rata-

rata budgetary slack pada sel 1 sebesar 1,00 dan rata-rata budgetary slack 

pada sel 2 sebesar 0,37 dengan nilai signifikansi sebesar 0,189 (sig > 0,05). 

Hasil rata-rata budgetary slack pada penerapan sistem insentif slack-inducing 

lebih besar dari rata-rata budgetary slack pada sistem insentif truth-inducing. 

Hal ini disebabkan penerapan sistem insentif truth-inducing cenderung 

meminimalkan peluang individu untuk melakukan budgetary slack, karena 

sistem insentif truth-inducing mengarahkan individu untuk menyusun 

anggaran dengan jujur sesuai kinerjanya. Namun secara keseluruhan, nilai 

rata-rata budgetary slack pada sel 1 dan sel 2 tergolong rendah karena adanya 

moral judgment individu yang menganggap bahwa budgetary slack 

merupakan perilaku tidak etis. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hobson et al. (2011) 

yang menyatakan bahwa individu yang berada pada penerapan sistem insentif 

slack-inducing cenderung memiliki moral judgment bahwa perilaku 

budgetary slack merupakan perilaku tidak etis dibandingkan individu yang 



84 
 

 
 

menerima sistem insentif truth-inducing. Selain itu, hasil pengujian hipotesis 

pertama sejalan dengan hasil analisis tambahan dalam penelitian Hobson et 

al. (2011) yang menyatakan bahwa nilai tradisional mampu mempengaruhi 

moral judgment individu bahwa budgetary slack merupakan perilaku tidak 

etis pada penerapan sistem insentif slack-inducing.  

Selain itu, hasil penelitian Hobson et al. (2011) juga menyatakan 

bahwa empati mampu memberikan efek utama terhadap moral judgment 

individu, dimana individu yang memiliki empati menganggap bahwa 

budgetary slack adalah perilaku tidak etis. Hasil pengujian pada penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa empati mampu memberikan efek utama terhadap 

moral judgment. Namun, hasil pengujian pengaruh interaksi empati dan 

sistem insentif terhadap moral judgment pada penelitian ini tidak sejalan 

dengan hasil analisis tambahan yang dilakukan oleh Hobson et al. (2011), 

yang menyatakan bahwa empati mampu meningkatkan moral judgment 

individu mengenai perilaku budgetary slack pada penerapan sistem insentif 

slack-inducing.  

Kemudian, hasil penelitian Hobson et al. (2011) juga menyatakan 

bahwa tanggung jawab tidak berpengaruh signifikan terhadap moral 

judgment, maupun ketika tanggung jawab diinteraksikan dengan sistem 

insentif slack-inducing (hasil analisis tambahan). Hasil pengujian penelitian 

ini menunjukkan bahwa tanggung jawab berpengaruh signifikan terhadap 

moral judgment individu terkait perilaku budgetary slack. Namun, hasil 

pengujian interaksi tanggung jawab dengan sistem insentif terhadap moral 
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judgment pada penelitian ini sesuai dengan hasil analisis tambahan yang 

dilakukan oleh Hobson et al. (2011). Selain itu, hasil pengujian pengaruh 

moral judgment terhadap budgetary slack pada penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Murniati & Mulyatno (2014) dan penelitian Stevens (2002) 

yang menyatakan bahwa moral judgment individu terkait budgetary slack 

berpengaruh negatif terhadap perilaku budgetary slack.


