
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

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 tinggi 

ataupun rendah, serta mempunyai tingkat love of money tinggi ataupun rendah. 

Terdapat 98 responden yang telah mengikuti eksperimen yang dibagi 

dalam 4 kelas. Dimana setiap kelas terdapat dua jenis kuesioner tanpa 

sepengetahuan responden yang dibagikan secara random ke setiap responden. 

B. Simulasi Eksperimen 

Pertama kali, peneliti melakukan diskusi terhadap mahasiswa Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebelum dilakukannya eksperimen yang 

sesungguhnya, peneliti memastikan kelayakan instrumen penelitian dengan 5 

mahasiswa Akuntansi yang sudah melakukan eksperimen dengan tujuan untuk 

mengetahui keambiguan kalimat dalam skenario eksperimen dan memastikan 

bahwa kalimat dalam kuesioner maupun skenario benar-benar menanyakan poin-

poin penting berdasarkan tujuan penelitian. Setelah material eksperimen dianggap 

layak dan baik, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah uji pilot dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah kasus yang disajikan dalam eksperimen dapat 

dipahami oleh responden dan apakah manipulasi yang diberikan dapat berfungsi 



dengan baik. Uji pilot dilakukan terhadap 15 mahasiswa Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Semester 7 yang telah menempuh Mata Kuliah 

Akuntansi Manajemen dan Etika Profesi. Hasil dari uji pilot tersebut adalah 

terdapat 2 mahasiswa yang tidak lolos cek manipulasi dan adanya saran untuk 

menyederhanakan pertanyaan karena dianggap pertanyaan terlalu banyak, dan ada 

koreksi mengenai salah tulis peneliti. 

C. Data Demografi dan Cek Manipulasi 

Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi 

yang telah mengambil Mata Kuliah Akuntansi Manajemen dan Etika Profesi. 

Peneliti melakukan eksperimen terhadap mahasiswa S1 Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dan jumlah yang bersedia menjadi responden adalah 

sebanyak 98 orang. 10 responden tidak berhasil menjawab pertanyaan cek 

manipulasi, sehingga responden yang dapat digunakan adalah sebanyak 88 orang. 

Kemudian, sebanyak 88 responden dibagi menjadi 8 kelompok eksperimen secara 

acak. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang sedangkan 

responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 58 orang. Usia responden 

bervariasi, terdapat 1 responden yang berusia 18 tahun, usia 19-21 tahun 

berjumlah 81 responden dan >21 tahun terdapat 6 responden. Selain itu, sebanyak 

27 orang responden sudah pernah bekerja dan sebanyak 61 orang belum pernah 

bekerja. Sebanyak 78 responden pernah berorganisasi dan 10 responden saja yang 

belum pernah berorganisasi. 

 

 



Tabel 4.1 

Data Demografi Responden Eksperimen 

Keterangan Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

30 Orang 

58 Orang 

34,1 % 

65,9 % 

Usia 

18 Tahun 

19-21 Tahun 

>21 Tahun 

1 Orang 

81 Orang 

6 Orang 

1,1 % 

92,0 % 

6,8 % 

Bekerja 

Sudah Pernah 

Belum Pernah 

27 Orang 

61 Orang 

30,7 % 

69,3 % 

Organisasi 

Sudah Pernah 

Belum Pernah 

78 Orang 

10 Orang 

88,6 % 

11,4 % 

 

Peneliti melakukan beberapa prosedur untuk memastikan kesetaraan antar 

kelompok sebelum eksperimen dilakukan. Pertama, peneliti memastikan semua 

responden memiliki pengetahuan Akuntansi yang sama, yaitu mahasiswa S1 

Akuntansi yang sedang menempuh semester 5 keatas, sehingga semua responden 

dalam eksperimen ini telah menempuh mata kuliah Akuntansi Manajemen dan 

Etika Profesi. Kedua, peneliti mengelompokkan semua responden menjadi 

delapan kelompok dengan cara random assignment sehingga semua kelompok 

bersifat homogen. 

 

 



Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Semua Kelompok 

 LOVE OF MONEY (LOM) 

TOTAL 
TINGGI RENDAH 

IKLIM ETIS 

ORGANISASI 

TINGGI 

A 

N: 23 

Mean: 5,61 

SD: 1,777 

B 

N: 16 

Mean: 5,44  

SD: 1,365 

 

N: 39 

Mean: 5,54 

SD: 1,603 

RENDAH 

C 

N: 34 

Mean: 5,68 

SD: 2,170 

D 

N: 15 

Mean: 5,47 

SD: 1,807 

 

N: 49 

Mean: 5,61 

SD: 2,050 

SPIRITUAL 

TINGGI 

E 

N: 25 

Mean: 5,56  

SD: 1,734 

F 

N: 18 

Mean: 5,33 

SD: 1,328 

 

N: 57 

Mean: 5,65 

SD: 2,004 

RENDAH 

G 

N: 32 

Mean: 5,72 

SD: 2,218 

H 

N: 13 

Mean: 5,62 

SD: 1,895 

 

N: 31 

Mean: 5,45 

SD: 1,567 

 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui interaksi antar variabel dari tingkat 

tinggi dan rendah. Interaksi antara tingkat LOM tinggi dan tingkat spiritual rendah 

memiliki rata-rata paling tinggi yaitu 5,72. Selain itu, interaksi antara tingkat 



LOM rendah dan spiritual tinggi memiliki rata-rata paling rendah yaitu 5,33. Dari 

88 responden, interaksi antara LOM dan iklim etis menghasilkan mean 5,54 dan 

5,61. Kemudian dari 88 responden, interaksi selanjutnya yaitu antara LOM dan 

spiritual menghasilkan mean 5,65 dan 5,45. Kriteria subjek dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa S1 Akuntansi yang telah mengambil Mata Kuliah Akuntansi 

Manajemen dan Etika Profesi. Peneliti melakukan eksperimen terhadap 

mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan jumlah 

mahasiswa yang bersedia menjadi responden eksperimen adalah sebanyak 98 

orang. Sebanyak 10 responden tidak berhasil menjawab pertanyaan cek 

manipulasi, sehingga responden yang dapat digunakan adalah sebanyak 88 orang. 

Kemudian, sebanyak 88 responden dibagi menjadi 4 kelompok eksperimen. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan analysis of variance 

pengujian terhadap asumsi homogenity of variance menggunakan Levene’s test 

dan asumsi normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test (2-

tailed) dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Levene’s Test 0,777. 

Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa varian data homogen karena 

nilainya lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas menunjukkan nilai One-

Sample Kolmogorov Smirnov Test (2-tailed) sebesar 0,08. Dari hasil pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini menunjukkan varian 

data normal karena nilainya lebih besar dari 0,05. Setelah mengetahui hasil uji 

asumsi syarat untuk melakukan uji statistik Two Way ANOVA dapat terpenuhi, 



dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi kriteria untuk diuji 

dengan Two Way ANOVA. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

Keterangan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test 

(2-tailed) 

Manajemen Laba 0,08 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Homogenitas 

Keterangan Levene’s Test 

F Sig 

Manajemen Laba 0,081 0,777 

 

Tabel 4.5 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Source Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

LOM 0,593 1 ,593 0,165 0,686 

IEO 2,162 1 2,162 0,600 0,441 

SPI 3,036 1 3,036 0,842 0,361 

IEO*LOM 0,098 1 ,098 0,027 0,870 

LOM*SPI 0,142 1 0,142 0,039 0,843 

Error 295,461 82 3,603 -  

 



1. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 1 

Hipotesis 1 memprediksi bahwa manajer yang mempunyai tingkat 

LOM tinggi lebih cenderung melakukan manajemen laba daripada manajer 

yang mempunyai tingkat LOM rendah. Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan 

dua tahap, yaitu: (i) membandingkan nilai mean antar kelompok; (ii) menguji 

signifikansi perbedaan antar kelompok dengan ANOVA. Hipotesis 1 diterima 

apabila mean LOM tinggi lebih besar dari LOM rendah. Selain itu, sig pada uji 

anova < 0,05. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan statistik deskriptif 

dan hasil pengujian Hipotesis 1 dengan ANOVA. 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Hipotesis 1 

Man_Laba   

LOM Mean N Std. Deviation 

LOM Tinggi 5,65 57 2,004 

LOM Rendah 5,45 31 1,567 

Total 5,58 88 1,855 

 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig 

LOM 0,593 1 ,593 0,165 0,686 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 responden yang mempunyai tingkat LOM tinggi 

mempunyai nilai mean 5,65 sedangkan responden yang mempunyai tingkat 

LOM rendah mempunyai nilai mean 5,45. Hal tersebut menunjukkan bahwa 



responden yang mempunyai tingkat LOM tinggi cenderung akan melakukan 

manajemen laba dibandingkan dengan responden yang mempunyai tingkat 

LOM rendah. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 1 yang tersaji dalam 

Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai F adalah 0,165 dan sig. 0,686, maka dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 1 tidak terdukung oleh data dengan tingkat 

signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. 

Responden pada penelitian ini diminta untuk mengisi kuesioner MES 

(Money Ethics Scale). Kemudian hasil LOM seluruh responden dikategorikan 

menjadi LOM tinggi dan LOM rendah. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa 

rata-rata nilai manajemen laba pada kondisi LOM tinggi lebih besar 

dibandingkan dengan pada kondisi LOM rendah, yaitu 5,65 dibandingkan 

dengan 5,45. Angka tersebut menunjukkan rata-rata proporsi perilaku 

manajemen laba relatif terhadap jumlah total yang mungkin didapatkan. 

Dari temuan-temuan sebelumnya (Tang dan Chiu, 2003) yang 

mengindikasikan bahwa LOM memengaruhi perilaku individu untuk 

melakukan manajemen laba. Penelitian sebelumnya dari Kaplan (2001) bahwa 

uang merupakan alasan seseorang melakukan manajemen laba. LOM sebagai 

akar permasalan manajer melakukan manajemen laba. Namun, dari hasil 

pengujian ini tidak ada perbedaan tingkat tinggi rendah manajer kecenderungan 

melakukan manajemen laba. Hanya saja dalam statistik deskriptif, mean LOM 

tinggi lebih besar dari mean LOM rendah. Logikanya, manajer yang 

mempunyai tingkat LOM tinggi cenderung melakukan manajemen laba 



dibandingkan dengan manajer yang mempunyai tingkat LOM rendah. Namun, 

dari hasil studi ini tidak terdukung. 

2. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 2 

Hipotesis 2 memprediksi bahwa manajer yang mempunyai spiritual 

rendah memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan manajemen laba 

dibandingkan manajer dengan tingkat spiritual tinggi. . Pengujian hipotesis 2 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: (i) membandingkan nilai mean antar 

kelompok; (ii) menguji signifikansi perbedaan antar kelompok dengan 

ANOVA. Hipotesis 2 diterima apabila mean tingkat spiritual rendah lebih 

besar dari mean tingkat spiritual rendah. Selain itu, sig pada pengujian anova < 

0,05 Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan statistik deskriptif dan hasil 

pengujian Hipotesis 2 dengan ANOVA. 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Hipotesis 2 

Man_Laba   

SPI Mean N Std. Deviation 

Spi Tinggi 5,47 43 1,564 

Spi Rendah 5,69 45 2,109 

Total 5,58 88 1,855 

 

 

 

 



Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Source Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

SPI 3,036 1 3,036 0,842 0,361 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 responden yang mempunyai tingkat spiritual 

tinggi mempunyai nilai mean 5,47 sedangkan responden yang tingkat 

spiritualnya rendah mempunyai nilai mean 5,69. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa responden dengan tingkat spiritual rendah cenderung akan melakukan 

manajemen laba dibandingkan dengan responden dengan tingkat spiritual 

tinggi. Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 2 yang tersaji dalam Tabel 4.9 

diketahui bahwa nilai F adalah 0,842 dan sig. 0,361, maka dapat disimpulkan 

bahwa Hipotesis 3 tidak terdukung oleh data dengan tingkat signifikansi yang 

sudah ditentukan yaitu 0,05. Hipotesis 2 menyatakan bahwa manajer yang 

mempunyai tingkat spiritual rendah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk 

melakukan manajemen laba dibandingkan tingkat spiritual tinggi. Penelitian 

Bhunia dan Mukhuti (2011) mengatakan bahwa spiritual berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi manajemen laba. Namun, pada penelitian yang 

membandingkan tingkatan tinggi dan rendah spiritual menghasilkan bahwa 

tidak adanya perbedaan tingkat spiritual terhadap kecenderungan manajer 

melakukan manajemen laba.  

 

 



3. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 3 

Hipotesis 3 memprediksi bahwa manajer yang berada pada kondisi 

iklim etis rendah lebih cenderung melakukan manajemen laba daripada 

manajer yang berada pada kondisi iklim etis tinggi. Pengujian hipotesis 3 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: (i) membandingkan nilai mean antar 

kelompok; (ii) menguji signifikansi perbedaan antar kelompok dengan 

ANOVA. Hipotesis 3 diterima apabila mean tingkat iklim etis rendah lebih 

besar dari tingkat iklim etis yang tinggi. Berikut ini adalah tabel yang 

menggambarkan statistik deskriptif dan hasil pengujian Hipotesis 3 dengan 

ANOVA. 

Tabel 4.10 

Statistik Deskriptif Hipotesis 3 

Man_Laba   

IEO Mean N Std. Deviation 

Iklim Etis Tinggi 5,54 39 1,603 

Iklim Etis Rendah 5,61 49 2,050 

Total 5,58 88 1,855 

 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Source Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

IEO 2,162 1 2,162 0,600 0,441 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 responden yang dikondisikan pada iklim etis 

organisasi tinggi mempunyai nilai mean 5,54 sedangkan responden yang 



dikondisikan pada iklim etis organisasi rendah mempunyai nilai mean 5,61. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yang dikondisikan pada iklim etis 

organisasi rendah cenderung akan melakukan manajemen laba dibandingkan 

dengan responden yang dikondisikan pada iklim etis organisasi tinggi. 

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis 3 yang tersaji dalam Tabel 4.11 

diketahui bahwa nilai F adalah 0,600 dan sig. 0,441, maka dapat disimpulkan 

bahwa Hipotesis 3 tidak terdukung oleh data dengan tingkat signifikansi yang 

sudah ditentukan yaitu 0,05. 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa manajer yang berada pada kondisi iklim 

etis rendah lebih cenderung melakukan manajemen laba daripada manajer yang 

berada pada kondisi iklim etis tinggi. Responden dalam penelitian ini 

dikondisikan pada iklim organisas tinggi dan rendah. Pada iklim organisasi 

tinggi responden diberikan manipulasi berupa adanya kode etik organisasi, 

adanya kepemimpinan etis, dan manajemen atas mendukung adanya perilaku 

etis serta menindak tegas para pelanggar etika di perusahaannya. Pada iklim 

etis organisasi rendah, responden dikondisikan bahwa perusahaan tidak 

mempunyai kode etik organisasi dan manajemen tingkat atas tidak mendukung 

adanya perilaku etis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai manajemen laba 

pada kondisi iklim etis organisasi rendah lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

nilai manajemen laba pada kondisi iklim organisasi tinggi. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa pada kondisi iklim etis organisasi rendah, manajer 

cenderung melakukan manajemen laba. Namun, pengujian ini membuktikan 



tidak adanya perbedaan kondisi iklim etis tinggi dan rendah karena sig pada uji 

anova lebih dari 0,05. Penelitian sebelumnya (Martin and Cullen, 2006) dan 

(Shafer, 2015) bahwa iklim etis organisasi memengaruhi perilaku manajemen 

laba ataupun perilaku non etis lainnya. Namun, hasil penelitian ini tidak bisa 

mumbuktikan perbedaan tingkat iklim etis terhadap praktik manajemen laba. 

4. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 4 

Hipotesis 4 memprediksi bahwa manajer yang memiliki LOM tinggi 

dan tingkat spiritual rendah memiliki kecenderungan paling tinggi untuk 

melakukan manajemen laba dibandingkan kondisi lainnya (sel lainnya). 

Berikut ini adalah tabel hasil pengujian Hipotesis 4 dengan ANOVA. 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Source Sum of Squares Df Mean Square F Sig 

LOM*SPI 0,142 1 0,142 0,039 0,843 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 pengujian Hipotesis 4 memberikan hasil nilai F 

sebesar 0,039 dan Sig. 0,843. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya 

hubungan interaksi antara variabel Love of Money dan spiritual sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 4 tidak terdukung oleh data. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh interaksi LOM dan spiritual 

terhadap kecenderungan manajer melakukan manajemen laba. 

LOM merupakan akar penyebab dari skandal keuangan perusahaan (Tang dan 

Chiu, 2003). Disamping itu, spiritual mampu mengurangi ataupun menghindari 



sifat keserakahan. Pada uji statistik deskriptif, mean hubungan interaksi kedua 

variabel ini memang paling tinggi, namun pada penelitian ini tidak terdukung. 

Manajer yang mempunyai tingkat LOM tinggi dan tingkat spiritual rendah 

mempunyai rata-rata paling tinggi yaitu 6,88. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa pada kondisi LOM tinggi dan spiritual rendah, manajer mempunyai 

kecenderungan paling tinggi untuk melakukan manajemen laba. Namun, pada 

penelitian ini tidak terdukung oleh data yang uji anova sig lebih dari 0,05. 


