
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Subyek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Mahasiswa tersebut mewakili keputusan seorang 

manajer area tentang keyakinannya melakukan manajemen laba ketika berada 

pada kondisi iklim etis organisasi tinggi ataupun rendah, tingkat spiritual, serta 

mempunyai tingkat love of money tinggi ataupun rendah. 

B. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan 

memberikan kuesioner kepada responden. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling karena terdapat kriteria 

responden. Supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kriterianya adalah 

mahasiswa S1 akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah Akuntansi 

Manajemen dan Etika Profesi, selain itu mahasiswa harus yang pernah bekerja 

ataupun sudah pernah berorganisasi supaya pertanyaan-pertanyaan yang ada pada 

kuisioner dapat dirasakan oleh responden. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Manurut Hadi (1985) 

penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui  akibat  



yang  ditimbulkan dari suatu perlakuan yang secara sengaja diberikan oleh  

peneliti. Tabel 3.1 Kelompok A menunjukkan subjek penelitian yang mempunyai 

LOM tinggi dan mengalami kondisi iklim etis organisasi yang tinggi. Kelompok 

B menunjukkan subjek penelitian yang mempunyai LOM rendah dan mengalami 

kondisi iklim etis organisasi yang tinggi. Kelompok C menunjukkan subjek 

penelitian yang mempunyai LOM tinggi dan mengalami kondisi iklim etis 

organisasi yang rendah. Kelompok D menunjukkan subjek penelitian yang 

mempunyai LOM rendah dan mengalami kondisi iklim etis organisasi yang 

rendah. Kelompok E menunjukkan subjek penelitian mempunyai LOM tinggi dan 

spiritual tinggi. Kelompok F menunjukkan subjek penelitian LOM rendah dan 

spiritual tinggi. Kelompok G menunjukkan subjek penelitian LOM tinggi dan 

spiritual rendah. Kelompok H menunjukkan subjek penelitian LOM rendah dan 

tingkat spiritual rendah. 

Berikut adalah tabel distribusi kelompok dalam eksperimen: 

Tabel 3.1 

Distribusi Kelompok dalam Eksperimen 

  LOVE OF MONEY (LOM) 

TINGGI RENDAH 

IKLIM ETIS 

ORGANISASI 

TINGGI A B 

RENDAH C D 

SPIRITUAL 

TINGGI E F 

RENDAH G H 

 



 

Terdapat tahapan eksperimen, yaitu: 

a. Peneliti memasuki ruangan dan menanyakan ketersediaan responden 

b. Peneliti membagikan booklet untuk para responden 

c. Peneliti menginstruksikan untuk membuka booklet dan membaca instruksi 

yang ada 

d. Responden mengerjakan soal yang sudah tersedia 

e. Setelah selesai, peneliti membagikan insentif bagi para responden yang 

sudah bersedia mengisi kuisioner 

A. Definisi Operasional 

1. Manajemen Laba 

Manajemen laba pada penelitian ini merupakan variabel dependen. 

Manajemen laba adalah praktik memanipulasi data, karena kepentingan 

salahsatu pihak dan berdampak buruk kepada para pengambil keputusan. 

Kuesioner manajemen laba di penelitian ini dimanipulasikan pada kuesioner 

yang ada pada kuesioner iklim etis. Karena pada dasarnya, penelitian 

eksperimen terdapat perlakuan dari peneliti. Terdapat kasus yang harus dibaca 

dan dipahami terlebih dahulu oleh responden sebelum menjawab pertanyaan 

yang responden harus lingkari antara skala 1 hingga 10. 

2. Love of Money 

Merupakan variabel independen yang akan dihubungkan dengan 

manajemen laba. Love of Money (LOM) merupakan tindakan memaksimalkan 



bonus dan keserakahan terhadap uang. LOM ini merupakan akar permasalahan 

skandal keuangan di perusahaan.  Kuisioner love of money menggunakan skala 

likert dan terdiri dari 17 pernyataan yang terkait dengan sifat responden. 

Apabila responden sangat tidak setuju dengan penyataan tersebut dapat 

mengisi STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), N (netral), S (setuju) dan 

apabila sangat setuju mengisi SS (sangat setuju). Variable Love of money ini 

menggunakan instrumen money ethic scale (Tang dan Chiu, 2003). 

3. Spiritual 

Merupakan variabel independen yang akan dihubungkan oleh 

manajemen laba. Spiritual dalam pekerjaan didefinisikan sebagai kerangka 

kerja dari nilai-nilai budaya organisasi yang mendorong pengalaman 

transenden para karyawan melalui proses bekerja. Kuisioner spiritual juga 

menggunakan skala likert yang terdiri dari 19 pernyataan mengenai seberapa 

tingkat spiritual responden terkait dengan praktik manajemen laba. Variabel 

spiritual menggunakan kuisioner dari adopsi penelitian dari (Chen dan Sheng, 

2013). 

4. Iklim Etis Organisasi 

Iklim etis organisasi di penelitian ini sebagai variabel independen. Iklim 

etis organisasi merupakan hasil refleksi dari sikap manajemen dan perilaku-

perilaku yang mengarah pada etika (Victor dan Cullen, 1988). Kuisioner iklim 

etis, responden tersaji kasus yang diibaratkan responden merupakan manajer 

sebuah perusahaan, lalu dari kasus tersebut terdapat skala satu hingga sepuluh 

yang menanyakan penilaian responden terhadap keyakinan untuk melakukan 



kapitalisasi biaya. Penilaian responden ini yang akan digunakan untuk 

mendetekti seberapa pengaruh iklim etis organisasi terhadap manajemen laba. 

Iklim etis organisasi menggunakan manipulasi yang diadopsi dari Wardana 

(2016), lalu ditambahkan manipulasi budaya etis dari (Singhapakdi, 1993).  

B. Pilot Test 

Tujuan dilaksanakannya pilot test ini untuk mengetahui apakah 

instrumen penelitian yang digunakan peneliti dapat dipahami responden, selain 

itu untuk mengetahui kekurangan instrumen penelitian ini. Di akhir 

pelaksanaan pilot test, peneliti meminta bantuan kepada responden untuk 

memberikan masukan atas kekurangan instrumen penelitian ini. Pilot test ini 

akan diujikan kepada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal. Pengujian yang digunakan adalah kolmogrof-

smirnov, yaitu pengujian dua arah dengan membandingkan probabilitas 

(p) yang diperoleh dengan tingkat signifikansi (α) 0,05. Apabila nilai p > 

α maka data berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

 Uji ini berguna untuk menguji perbedaan antara kedua kelompok atau 

lebih yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Mudahnya, uji ini 



menilai perbedaan varians antara kedua kelompok atau lebih. Uji 

homogenitas ini menggunakan metode Levene’s Test dengan 

signifikansinya 0,05. Apabila sig > 0,05 maka varian data dinyatakan 

homogen. 

D. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Uji Two Way Anova atau anova dua arah 

untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data yang lebih dari dua 

kelompok. Dari perbedaan rata-rata setiap sel atau kelompok akan diketahui sel 

mana yang memiliki kecenderungan paling tinggi untuk melakukan praktik 

manajemen laba. 


