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ABSTRACT

Why  accounting  scandals  frequently  happens  in  big  companies  and  in  public  
companies? Why are key persons in the company working unethically (selfish, opportunistic,  
self serving)? And are they shaped from what they have learned?

There are many criticisms that are pointed towards the academicians in business that  
have failed in giving proper skills to the students, and therefore implement education that  
arouses  covetousness,  which triggers  accounting  scandals  in  the future.  The principle  of  
exclusivity which based on the agency theory is not recommended, because it ignored the  
complexity of the human lives, and because of that, there should be another theory that can  
explain a relation which is based on the non economic assumption. 

This research is to find out what effect does the study of the theory of agency and 
stewardship has towards a managers’ performance, and intercede by the attitude and the  
commitment of the organization. This research uses  experimental study with the factorial  
design 2x1,  involving  73 students  from the undergraduate students  of  FEB UGM as the  
subject.  Independent  Sample  T Test  and path analysis  was used as  the  analysis  tool,  to  
measure direct and indirect effect from the tested variables.

The result of this research indicates that there was not enough evidence to support  
that  learning  process  theories  have  an  effect  in  shaping  a  managers’  attitude  and  
organizational commitment, but there was enough evidence to prove that learning process  
theories have an effect in the performances of managers.

Keywords: Agency  Theory,  Stewardship  Theory,  Attitude,  Organizational  Commitment  
manager performance
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Pendahuluan

Wall Street,  pusat keuangan Amerika,  dibuat tercengang setelah dikejutkan dengan 

berita bangkrutnya perusahaan raksasa bisnis energi Amerika, Enron, yang kemudian disusul 

dengan kasus  penipuan  miliaran  dolar  yang  melibatkan  raksasa  telekomunikasi  Amerika, 

WorldCom. Apa sesungguhnya yang terjadi pada skandal akuntansi yang melibatkan begitu 

banyak perusahaan besar dan membuat begitu besar kerugian-kerugian bagi pemegang saham 

publik? Kenapa yang terkena adalah perusahaan publik seperti  Enron, WorldCom, Xerox, 

Merck, Tyco Intl, dan sebelumnya Global Crossing, dan yang terakhir Adelthin?.  

Mungkinkah kontrol terhadap standar akuntansi  yang lemah adalah penyebab yang 

melatar belakangi begitu banyak skandal akuntansi yang terjadi?. Sekurang-kurangnya ada 

tiga masalah yang pantas diuraikan di sini.  Pertama,  seluruh perusahaan yang mengalami 

skandal akuntansi itu adalah perusahaan publik. Sebagai perusahaan publik, ada kaitan yang 

erat antara laporan keuangan perusahaan dan harga saham di pasar.  Hal yang kedua adalah 

yang menyangkut hukum, di mana tepat pandangan bahwa akibat skandal akuntansi  yang 

begitu  ketat  di  AS, maka aspek hukumnya  pun bisa cukup ketat  mendukung perhitungan 

akuntansi.   Hal  ketiga  adalah  mulai  dipertanyakan  secara  mendasar  integritas  dari 

perusahaan-perusahaan akuntansi yang harus melaksanakan audit.

Dalam permasalahan  integritas  di  atas,  hal  ini  tidak  hanya  menyangkut  integritas 

perusahaan, sebagai perusahaan publik, tetapi boleh lebih dalam menyimak tentang integritas 

para  akuntan  dan  auditor  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam  pengambilan  keputusan. 

Keputusan-keputusan yang diambil seharusnya menempatkan posisi publik sebagai prioritas, 

tetapi  pada prakteknya,  yang  terjadi  adalah keuntungan yang dinikmati  sedikit  orang dan 

mengabaikan kepentingan orang banyak.  
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Mengapa orang-orang yang menjadi kunci dalam perusahaan bertindak tidak beretika 

(mementingkan diri sendiri, oportunis, self serving ), sehingga banyak pihak dirugikan? Apa 

yang melatar belakangi tindakan mereka tersebut? Apakah pembelajaran yang mereka jalani 

selama ini telah membentuknya demikian? Itu adalah isu penting yang hendak diuji dalam 

penelitian ini.  Banyak kritikan yang ditujukan pada para akademisi bisnis, yang gagal untuk 

memberikan  keahlian  yang  relevan  kepada  para  mahasiswa.   Suatu  pendidikan  yang 

menimbulkan ketamakan, yang pada giliran selanjutnya menjadi pemicu terjadinya skandal 

akuntansi  (Cohen  dan  Webb,  2006)  dan  hal  inipun  ditambah  lagi  dengan  banyak  arus 

penelitian yang menyebabkan semakin kuatnya konsep negatif yang timbul pada pelaksana 

bisnis  (self  fulfilling  prophecy).  Model  keagenan  menjadi  dasar  teori  organisasi,  desain 

kontrak  dan  investigasi  empiris  dalam  penelitian  akuntansi  (Cohen  dan  Webb,  2006). 

Banyak peneliti  lain yang berargumentasi bahwa telah terjadi suatu kehilangan yang besar 

pada pemahaman yang sesungguhnya pada sifat alami penelitian sosial yang berbasis pada 

penelitian  dasar  bisnis  (Ferarro  et  al.,  2005;  Ghosal,  2005;  Bennis  dan  O’Toole,  2005). 

Pemahaman  ini  meliputi  kesadaran  akan  teori  ilmu  sosial  yang  memiliki  suatu  keunikan 

atribut  self  fulfilling,  yang dalam kasus ekonomi akan mengarahkan pada suatu formulasi 

model perilaku, dalam suatu lingkungan bisnis, dan pada akhirnya terjadi kesesuaian perilaku 

dengan asumsi yang digunakan dalam permodelan tersebut (Ferraro, 2005).  Fokus dari sifat 

self fulfilling dalam teori ilmu sosial sebagaimana dikutip dari Merton (1948), ‘self fulfilling  

prophecy’  adalah kesalahan mendefinisikan situasi  yang menyebabkan timbulnya  perilaku 

yang membuat konsep yang secara original salah, menjadi benar (Merton, 1948).

Frank  (2003),  menyatakan  bahwa  gambaran  model  perilaku  rasional  yang 

mementingkan diri  sendiri  menunjukkan sifat  alami manusia  adalah tidak sepatutnya,  dan 

model  tersebut  gagal  untuk  memperbaiki  prediksi  perilaku.   Dia  menyatakan  perlunya 

alternatif adaptasi standar rasionalitas.  Prinsip eksklusivisme yang mendasarkan pada bentuk 
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teori  keagenan saja  tidaklah  diharapkan,  karena  kompleksitas  hidup organisasi  diabaikan. 

Perlu adanya tambahan teori yang dapat menjelaskan hubungan yang didasarkan pada asumsi 

non ekonomis (Doucouliagos, 1994).

Apa  yang  hendak  dilakukan  oleh  seorang  manager  dalam  upaya  pengelolaan 

sumberdaya  perusahaan  tidak  terlepas  dari  bagaimana  sikapnya  untuk  menghadapi  obyek 

sikap.  Perilaku yang baik atau sebaliknya bisa saja muncul, sebagai respon atas sikap dan 

cara  pandang  yang  terbentuk  dalam dirinya.   Pentingnya  masalah  sikap  sering  dikaitkan 

dengan perilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari.  Sikap yang ada pada 

seseorang  akan  memberikan  warna  atau  corak  pada  perilaku  atau  perbuatan  orang  yang 

bersangkutan (Walgito, 1994).  Dengan  mengetahui  sikap  seseorang,  orang  dapat 

menduga bagaimana respons atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan, 

terhadap suatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya.  Jadi dengan mengetahui 

sikap seseorang, orang akan mendapatkan gambaran kemungkinan perilaku yang timbul dari 

orang yang bersangkutan.   Keadaan ini  menggambarkan hubungan sikap dengan perilaku 

(Walgito,  1994).   Sherif  dan Sherif  (1956)  dalam Azwar,  (1988),  menyatakan pengertian 

sikap,  yaitu  bahwa  sikap  menentukan  keajegan  dan  kekhasan  perilaku  seseorang  dalam 

hubungannya dengan stimulus manusia  atau kejadian-kejadian tertentu.   Sikap merupakan 

suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku.  Sikap itu 

merupakan  organisasi  pendapat,  keyakinan  seseorang  mengenai  obyek  atau  situasi  yang 

relatif  ajeg,  yang  disertai  adanya  perasaan  tertentu,  dan  memberikan  dasar  kepada  orang 

tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya” 

(Walgito, 1994).  Dalam konteks penganggaran partisipatif terdapat manajer yang cenderung 

bersikap sesuai dengan perspektif teori keagenan (agency theory) (Jensen & Meckling,1976) 

seorang  aktor  yang  rasional  yang  hendak  memaksimalisasi  utilitas  individunya  masing-

masing, karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manager (sebagai agen). 
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Walaupun  teori  keagenan  dialamatkan  pada  perbedaan  kepentingan  antara  pemilik  dan 

manager, tetapi  teori ini tidak cukup untuk mengakomodasi dan mampu menerangkan model  

of  man yang  sesungguhnya,  karena  tidak  mampu  untuk  menjelaskan  dari  sisi  sosial  dan 

psychology.  Teori Penatalayanan didefinisikan sebagai suatu situasi melalui mana manager 

yang tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya,  tetapi lebih sebagai penerima amanah 

(penatalayan) yang memiliki motif yang sejalan dengan tujuan pemilik (Donaldson & Davis, 

1989, 1991).

Dalam penelitian ini penulis hendak menguji efek pembelajaran teori keagenan dan 

teori  penatalayanan  terhadap  kecenderungan  pembentukan  sikap  manajer,  dan  bagaimana 

pengaruhnya  terhadap  komitmen  organisasi,  serta  dampaknya  terhadap  pencapaian  tujuan 

organisasi  yang  diukur  melalui  kinerja  manajer  dalam konteks  penganggaran  partisipatif. 

Penelitian ini  dilakukan dalam suatu pengaturan eksperimen terhadap obyek yang diteliti. 

Rerangka teoritis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Rerangka teoritis pembelajaran teori-teori terhadap kinerja manajer
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Landasan Teori dan Perumusan Hipotesis

Pembelajaran  adalah  proses  interaksi  peserta  didik  dengan  pendidik  dan  sumber 

belajar  pada  suatu  lingkungan  belajar.   Pembelajaran  merupakan  bantuan  yang  diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan penguasaan kemahiran 

dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.  Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Proses  pembelajaran  dialami  sepanjang  hayat  seorang  manusia,  serta  dapat  berlaku 

dimanapun dan kapanpun.

Sikap adalah pengorganisasian yang relatif  berlangsung lama dari  proses motivasi, 

persepsi dan kognitif yang relatif menetap pada diri individu yang berhubungan dengan aspek 

kehidupannya.   Sikap  individu  ini  dapat  diketahui  dari  beberapa  proses  motivasi,  emosi, 

persepsi  dan  proses  kognitif  yang  terjadi  pada  diri  individu  secara  konsisten  dalam 

hubungannya  dengan  obyek  sikap.   Konsistensi  ini  sangat  ditekankan  oleh  Campbell 

(1950:31),  yang  mengemukakan  bahwa  sikap  adalah  sekumpulan  respon  yang  konsisten 

terhadap obyek sosial.  Penekanan konsistensi respon ini memberikan muatan emosional pada 

definisi yang dikemukakan Campbell tersebut.  Sikap tidak hanya kecenderungan merespon 

yang diperoleh dari pengalaman tetapi sikap respon tersebut harus konsisten.  Pengalaman 

memberikan kesempatan pada individu untuk belajar.

Pada sistem penganggaran partisipatif, manajer dilibatkan dalam proses penyusunan 

anggaran, manajer yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran akan termotivasi baik secara 

emosi  dan  persepsi  untuk  bisa  mencapai  anggaran,  karena  anggaran  yang  disusun  itu 

menggambarkan kemampuannya, harga dirinya dan impiannya.  Seorang manajer yang ikut 

terlibat dalam proses penyusunan anggaran diharapkan dapat memiliki sikap yang positif.
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Sikap  yang  dibentuk  dari  cara  pembelajaran  yang  menjadikan  manusia  sebagai 

manusia  yang  sesungguhnya,  akan  memotivasi  manusia  sebagai  seorang  manajer  untuk 

mencapai hasil yang terbaik.  Dalam diri seseorang bisa dalam suatu saat dia akan bertindak 

altruistik dan pada saat yang lain lebih oportunis, suatu saat bersifat mengejar keuntungan diri 

sendiri, dan disaat yang lain mengedepankan kepentingan bersama.  Efek pembelajaran akan 

menimbulkan  suatu  sikap  yang  konsisten  pada  diri  seorang  individu.   Manajer  sebagai 

seorang  agen  akan  konsisten  bertindak  sebagai  homoeconomicus, memiliki  tujuan  untuk 

mengejar keuntungan diri sendiri, oportunis, bekerja untuk diri sendiri, dan dimotivasi oleh 

tujuan pribadinya.

H1a: Dalam  konteks  penganggaran  partisipatif,  seorang  manajer  akan  cenderung 

bertindak  dan  bersikap  sebagai  seorang  agen,  karena  pembelajaran  teori 

keagenan  yang  diterimanya  dibanding  manajer  yang  tidak  menerima 

pembelajaran keagenan.

Manajer yang bertindak sebagai penatalayan memiliki suatu pandangan yang berbeda 

dengan manajer yang bertindak sebagai seorang agen.  Sebagai seorang penatalayan, manajer 

memiliki  tujuan yang dibangun untuk tujuan bersama, kepentingan diri sendiri dikalahkan 

oleh kepentingan umum/ kolektif,  seorang manajer  yang memiliki  congruency of  interest 

dengan pihak organisasi, dalam paham sebagai penatalayan, tujuan individu akan otomatis 

diperoleh jika tujuan perusahaan dicapai.  Dan sebagai seorang penatalayan maka manajer 

lebih dapat dipercaya,  sehingga kontrol yang ketat  justru tidak akan mendukung motivasi 

manajer tipe ini.

H1b: Dalam  konteks  penganggaran  partisipatif,  seorang  manajer  akan  cenderung 

bertindak dan bersikap sebagai seorang penatalayan karena pembelajaran  teori 

penatalayanan  yang  diterimanya  dibanding  manajer  yang  tidak  menerima 

pembelajaran penatalayanan.

7



Sebagai  seorang  yang  rasional,  seorang  agen  akan  bertindak  dan  berupaya  untuk 

selalu konsisten dengan pilihannya untuk mencari keuntungan pribadi, (Jensen & Meckling, 

1976),  baik  agen  maupun  prinsipal  selalu  mencari  peluang  keuntungan  untuk 

memaksimalisasi utilitas mereka.  Dalam setiap tindakan yang dilakukan maka seorang agen 

akan melihat celah/ peluang yang dapat dimanfaatkannya untuk maksimalisasi keuntungan 

pribadinya,  dia menempatkan posisinya pada tempat yang berlawanan dengan posisi yang 

diinginkan oleh prinsipal.  

Sebagai  penatalayan,  manajer  akan bertindak dan berlaku dan memiliki  komitmen 

untuk  berjalan  seiring  dengan  kepentingan  prinsipal  dan  organisasinya  (Donaldson  dan 

Davis, 1989,1991).  Sebagai seorang penatalayan, manager akan memiliki komitmen yang 

ditunjukkan dalam perilakunya untuk pro organisasi, bertindak atas nama kepentingan orang 

banyak yang dijunjung lebih tinggi dibandingkan kepentingan individunya,  perilaku seorang 

penatalayan tidak akan berbeda dengan kepentingan organisasinya, walaupun bisa saja terjadi 

bahwa  kepentingan  individu  sang  manajer  tidak  sejalan  dengan  kepentingan  organisasi 

(prinsipal).  Jadi penatalayan akan menempatkan tindakan kooperatif sebagai suatu nilai yang 

lebih  tinggi.  Dalam  teori  ini  disebutkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara 

kesuksesan  organisasi  (organization  centered)  dengan  kepuasan  prinsipal.   Seorang 

penatalayan  akan  menjaga  dan  memaksimalisasi  nilai  pemegang  saham  melalui  kinerja 

perusahaan,  karena  dengan  melakukannya,  maka  fungsi  utilitasnya  juga  akan 

termaksimalisasi.

H2a: Dalam konteks penganggaran partisipatif,  komitmen terhadap organisasi  dari 

seorang manajer yang mendapatkan pembelajaran keagenan akan cenderung 

lebih tinggi dibandingkan manajer yang tidak menerima pembelajaran.

H2b: Dalam konteks  penganggaran parisipatif,  komitmen terhadap organisasi  dari 

seorang  manajer  yang  mendapatkan  pembelajaran  penatalayanan  akan 
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cenderung  lebih  tinggi  dibandingkan  manajer  yang  tidak  menerima 

pembelajaran.

H2c: Komitmen terhadap organisasi yang dimiliki oleh manajer sebagai penatalayan 

akan lebih tinggi, jika dibandingkan dengan komitmen organisasi yang dimiliki 

oleh manajer sebagai agen.

Sebagai seorang agen, maka manager akan berupaya untuk dapat mencapai kinerjanya 

dengan sebaik mungkin, hal ini terjadi jika kompensasi yang diperhitungkan melalui dasar 

pencapaian anggaran.  Anggaran yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja akan 

memotivasi  manajer  (agen)  untuk  mencapainya,  sehingga  secara  anggaran  maka  kinerja 

perusahaan juga akan meningkat.  Dengan sistem monitoring yang dilakukan bagi manager, 

sistem  insentif  dan  bonding,  diharapkan  manajer  sebagai  agen  dapat  bertindak  secara 

maksimal  untuk  mencapai  tujuan  anggarannya.   Komitmen  yang  dimiliki  oleh  manajer 

sebagai seorang agen akan mendorong peningkatan kinerja.

Seorang  penatalayan  akan  termotivasi  dengan  diberlakukannya  struktur  organisasi 

yang memberdayakan karyawan, melalui suatu mekanisme yang tepat.  Dengan diberikannya 

hak  otonomi,  hal  ini  akan  memotivasi  manajer  untuk  meningkatkan  kinerjanya,  sebagai 

seorang yang dipercaya, yang tidak/ kurang mendapatkan kontrol langsung dari pimpinan, hal 

ini  akan  memotivasi  penatalayan,  untuk  menghasilkan  yang  terbaik  bagi  perusahaan. 

Seorang penatalayan akan termotivasi jika kepadanya didelegasikan tanggungjawab, dan dia 

akan  mengerjakan  yang  terbaik  untuk  kepentingan  organisasi,  karena  dia  sadar  bahwa 

kepentingannya  sangat  tergantung  pada  pencapaian  tujuan  organisasi.   Bagi  seorang 

penatalayan kontrol yang ketat akan berakibat pada counterproductive terhadap kinerjanya

H3a: Dalam  konteks  penganggaran  partisipatif,   kinerja  manajer  yang  telah 

mendapatkan pembelajaran keagenan akan cenderung lebih  tinggi  dibanding 

manajer yang tidak mendapatkan pembelajaran.
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H3b: Dalam konteks  penganggaran  parisipatif  kinerja  manajer  yang  telah  mendapatkan 

pembelajaran  penatalayanan  akan  cenderung  lebih  tinggi  dibanding  manajer  yang 

tidak mendapatkan pembelajaran.

H3c: Kinerja manajer sebagai penatalayan, akan lebih tinggi dibandingkan kinerja manajer 

sebagai agen.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam bentuk eksperimen dengan menggunakan dasar teori 

keagenan  (Jensen  &  Meckling,  1976);  Cohen  dan  Webb  (2006),  Teori  Penatalayanan 

(Donaldson  &  Davis  (1989,1991);  Davis,  Schoorman,  Donaldson,  1997);  dan  beberapa 

skenario  yang  diadopsi  dari  Nahartyo  (2003).   Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjawab 

pertanyaan tentang efek pembelajaran terhadap pembentukan sikap, pengaruhnya terhadap 

komitmen organisasi dan hasil dalam ukuran kinerja yang dicapai manajer perusahaan, dalam 

konteks penganggaran partisipatif.

Partisipan diproksikan sebagai seorang manajer yang dibedakan dalam dua kelompok, 

dua  kelompok  tersebut  adalah  kelompok  perlakuan  (treatment)  dan  kelompok  kontrol. 

Kelompok  perlakuan  dibagi  lagi  dalam  dua  kelompok  pembelajaran,  kelompok  pertama 

adalah kelompok yang mendapatkan  pembelajaran teori  penatalayanan (Stewardship),  dan 

kelompok  yang  kedua  mendapatkan  pembelajaran  teori  keagenan.   Penelitian  dilakukan 

dengan desain faktorial 2X1, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis Pembelajaran Teori

Sikap Manajer

Teori 
Keagenan

Teori Penatalayanan

Cenderung Sebagai Agen Tinggi Rendah
Cenderung Sebagai Penatala-
yan

Rendah Tinggi
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Dalam penelitian eksperimen ini  digunakan desain  Post Test  Only Control Group, 

yaitu terdapat dua grup, yaitu perlakuan dan kontrol, tetapi tidak menggunakan pretest, efek 

perlakuan dibandingkan antara grup perlakuan dengan grup kontrol, yang dapat digambarkan 

sebagai berikut:

Grup Pemberian perlakuan di 
variabel independen (X) 

Pengukuran di variabel 
dependen (Y)

Perlakuan T  P2
Kontrol P4

Efek perlakuan adalah (P2-P4)

Subyek Penelitian

Subyek dalam  penelitian  ini adalah mahasiswa S1 pada lingkungan FEB UGM, dari 

jurusan  Ilmu  Akuntansi  dan  Ilmu  Ekonomi.   Sejumlah  75  mahasiswa  S1,  Jurusan  Ilmu 

Akuntansi  dan Ilmu  Ekonomi  pada Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  UGM terpilih  secara 

random  sebagai  subyek  penelitian,  yang  kemudian  dibagi  dalam  3  kelompok  yang 

mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lain.   Kelompok  pertama 

mendapatkan  perlakuan  pembelajaran  teori  penatalayanan,  kelompok  kedua  mendapatkan 

perlakuan  pembelajaran  teori  keagenan,  dan  kelompok  yang  ketiga  tidak  mendapatkan 

perlakuan  dan  bertindak  sebagai  grup  kontrol.  Dari  75  orang  mahasiswa  ada  2  orang 

responden yang datanya tidak dapat diolah lebih lanjut karena tidak menjawab pertanyaan 

secara lengkap, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 73 orang.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber sebagai 

berikut:

a) Video pembelajaran, penulis membangun dan mengembangkan sendiri video 

pembelajaran berdasarkan poin-poin penting dari teori keagenan (Jensen & Meckling, 
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1976) dan teori penatalayanan (Davis, Schoorman, Donaldson, 1997) pembelajaran 

berupa video bernarasi memiliki durasi kurang lebih 30 menit.

b) Kuesioner  kepercayaan  diri,  dan  memorandum  diadopsi  dengan  ijin  dari 

Disertasi Ertambang Nahartyo, 2003.

c) Kasus riverblindess, diambil dari buku Etika Bisnis ( Velasquez,2003 ) dan 

kuesioner  pengukuran  sikap  dikembangkan  oleh  peneliti  berdasarkan  preposisi 

kecenderungan sikap yang dikembangkan oleh Davis, Schoorman, Donaldson (1997).

d) Kuesioner komitmen organisasi didasarkan atas Mowday,  Steers dan Porter 

(1979:288), yang disesuaikan.

e) Tugas  produksi  untuk  pengukuran  kinerja  mengikuti  instumen  yang 

dikembangkan oleh Chow (1983)

f) Penulis  mengembangkan  cek  manipulasi  dengan  pertanyaan  tertutup  untuk 

mengukur  pemahaman  subyek  atas  metode  pembelajaran  yang  diberikan  melalui 

tayangan video.

Tahap-tahap Pelaksanaan Eksperimen

Adapun tahap pelaksanaan eksperimen mengikuti alur seperti pada  gambar 2, diatur 

sedemikian agar setiap tahap yang memerlukan perhatian dapat dipersiapkan dengan baik, 

mengikuti urutan sebagai berikut:

Gambar 2. – Tahap Pelaksanaan Eksperimen

g)

h)

i)

j)
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Perlakuan  pembelajaran  teori  penatalayanan  dan  keagenan  melalui  video  dan 

pemutaran video netral pada grup kontrol dilakukan di kelas, dengan durasi kurang lebih 30 

menit,  selanjutnya mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas menggunakan kertas kerja 

yang terbagi atas 6 dan 7 bagian yaitu :

Bagian 1: kuesioner kepercayaan diri,  bagian 2: kasus riverblindness untuk mengukur 

kecenderungan  sikap  yang  terbentuk  dari  pembelajaran,  bagian  3:  tentang  komitmen 

organisasi, bagian 4: produksi untuk penilaian kinerja, yang terbagi atas modul latihan dan 

tugas  produksi,  bagian  5:  memorandum,  jika  responden  dilibatkan  dalam  penyusunan 

anggaran, bagian 6: cek manipulasi, dan bagian 7: adalah isian demografi,  bagian 6 hanya 

diisi oleh responden yang mendapatkan perlakuan teori keagenan dan teori penatalayanan.

Pada  modul  pengukuran  kinerja,   responden  sebagai  manajer  dilibatkan  dalam 

simulasi penyusunan anggaran.  Partisipan diminta untuk mentranslasi symbol ke huruf, dan 

bagi tiga orang responden dengan  kinerja terbaik diberikan hadiah  berupa buku kepada 

mereka. 

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel  dependen  yang  diuji  adalah  kinerja  manajer,  sedangkan  variabel 

independennya adalah pembelajaran, dimediasi oleh variabel sikap dan komitmen organisasi. 

Pengujian  hipotesis  1a  dan  1b  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pembelajaran  teori 

keagenan dan penatalayanan dapat mempengaruhi kecenderungan bertindak / sikap manager 

sebagai seorang agen atau penatalayan,  yang  ditunjukkan dengan uji beda. 

Pengujian hipotesis  2a,  2b dan 2c,  untuk menguji  apakah sikap sebagai  agen dan 

penatalayan  akan mempengaruhi  komitmennya,  digunakan kuesioner komitmen organisasi 
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yang  dikembangkan  oleh  Mowday,  Steers  dan  Porter  (1979:288),  pengujian  dilakukan 

dengan uji beda.

Sedangkan untuk  mengukur  perbedaan kinerja  pada  hipotesis  3a,  3b  dan  3c  yang 

dilatar  belakangi  dengan  bentuk  komitmen,  akan  dilakukan  uji  beda.   Pengujian 

menggunakan  Independent  Sample  T  test dengan  dibantu  piranti  lunak  SPSS  versi  17. 

Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  5%,  dengan  ketentuan 

sebagai berikut:

1. Hipotesis 1a (H1a) akan didukung, jika terbukti bahwa kecenderungan bertindak dan 

bersikap seorang manajer sebagai agen dipengaruhi oleh pembelajaran keagenan yang 

diterimanya.

2. Hipotesis 1b (H1b) akan didukung, jika terbukti bahwa kecenderungan bertindak dan 

bersikap  seorang  manajer  sebagai  penatalayan  dipengaruhi  oleh  pembelajaran 

penatalayanan yang diterimanya.

3. Hipotesis  2a (H2a)  akan didukung,  jika komitmen  manajer  sebagai  agen terhadap 

organisasi   ternyata  lebih  tinggi,  jika  dibandingkan  komitmen  manajer  yang  tidak 

menerima pembelajaran.

4. Hipotesis  2b  (H2b)  akan  didukung,  jika  komitmen  manajer  sebagai  penatalayan 

terhadap organisasi   ternyata  lebih tinggi,  jika dibandingkan komitmen manajer  yang 

tidak menerima pembelajaran.

5. Hipotesis  2c  (H2c)  akan  didukung,  jika  komitmen  manajer  sebagai  penatalayan 

terhadap organisasi  ternyata lebih tinggi, jika dibandingkan komitmen manajer sebagai 

agen.

6. Hipotesis 3a (H3a) akan didukung, jika kinerja manajer sebagai agen ternyata lebih 

tinggi, jika dibandingkan kinerja manajer yang tidak menerima pembelajaran.
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7. Hipotesis 3b (H3b) akan didukung, jika kinerja manajer sebagai penatalayan ternyata 

lebih tinggi, jika dibandingkan kinerja manajer yang tidak menerima pembelajaran.

8. Hipotesis 3c (H3c) akan didukung, jika kinerja manajer sebagai penatalayan ternyata 

lebih tinggi, jika dibandingkan kinerja manajer sebagai agen.

Untuk menguji  efek mediasi  pada  variabel  yang diteliti  dilakukan dengan analisis 

jalur untuk mengukur hubungan langsung dan tidak langsung dari suatu persamaan regresi 

sebagai berikut:

Sikap = b1  Pembelajaran + ε 1

Komitmen = b1  Sikap + ε 2

Kinerja = b1  Pembelajaran +b2 Komitmen + ε 3

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksperimen  diterapkan  pada  mahasiswa  S1,  jurusan  Ilmu  Akuntansi  dan  Ilmu 

Ekonomi,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas  Gadjah  Mada  (UGM).  Subyek 

penelitian  dibagi  dalam tiga  kelompok,  yaitu  25  orang  mendapatkan  pembelajaran  teori 

keagenan,  25  orang   mendapatkan  pembelajaran  teori  penatalayanan  dan  25  orang  yang 

berikutnya berada pada kelompok yang ketiga yang tidak mendapatkan pembelajaran teori 

khusus, dan berfungsi sebagai kelompok kontrol.   Dari 75 (tujuh puluh lima) orang yang 

terpilih sebagai sampel, terdapat 2 responden yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap 
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dari kelompok kontrol, sehingga dikeluarkan dari sampel. Jadi dalam penelitian ini, subyek 

penelitian berjumlah 73 orang.  

Demografi responden dapat digambarkan dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Profil Responden

Penatalayan Keagenan Kontrol Total
Jumla

h %
Jumla

h %
Jumla

h %
Jumla

h %
Keterangan

Jenis Kelamin:         
Laki-laki 12 48% 6 24% 7 30% 25 34%
Perempuan 13 52% 19 76% 16 70% 48 66%

Total 25
100
% 25

100
% 23 92% 73

100
%

Usia:         
< 20 Tahun 1 4% 5 20% 3 13% 9 12%
20 - 22 Tahun 24 96% 20 80% 20 87% 64 88%
> 22 Tahun 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 25
100
% 25

100
% 23 92% 73

100
%

SKS tempuh:         
< 105 SKS 7 28% 11 44% 8 35% 26 36%
>=105-111 
SKS 18 72% 14 56% 15 65% 47 64%

Total 25
100
% 25

100
% 23 92% 73

100
%

Asal 
Pendidikan:         

SMA/SMU 25
100
% 25

100
% 23 92% 73

100
%

Non 
SMA/SMU 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 25
100
% 25

100
% 23 92% 73

100
%

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Variabel  sikap  dan  komitmen  organisasi  telah  dilakukan  uji  Reliabilitas  dan  hasil 

yang diperoleh ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

            Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Sikap dan Komitmen Organisasi
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Sikap Komitmen Organisasi
Penatalayanan 0,749 0,758
Keagenan 0,757 0,749
Grup Kontrol 0,762 0,721

Variabel  sikap  dan  komitmen  organisasi  adalah  reliabel  karena  memiliki  nilai 

Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1967).  Disamping itu variabel sikap dan 

komitmen organisasi juga telah di uji validitas dengan hasil seperti tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 - Hasil Uji Validitas Variabel Sikap dan Komitmen Organisasi

Butir r hitung r tabel (n=73, α = 
0,05)

Valid = r hit > r tab 
Tidak Valid = r hit < r tab

Sikap1 0,634829

0,235

Valid
Sikap2 0,617279 Valid
Sikap3 0,693564 Valid
Sikap4 0,610689 Valid
Sikap5 0,662891 Valid
Sikap6 0,598594 Valid
Sikap7 0,560409 Valid

Komitmen Org1 0,557939

0,235

Valid
Komitmen Org2 0,686895 Valid
Komitmen Org3 0,585328 Valid
Komitmen Org4 0,615445 Valid
Komitmen Org5 0,577676 Valid
Komitmen Org6 0,687671 Valid
Komitmen Org7 0,637064 Valid
Komitmen Org8 0,658099 Valid

Uji Normalitas

Hasil  pengujian  dari  Kolmogorov  –  Smirnov  (K-S)  menunjukkan data  dari  sikap, 

komitmen, dan kinerja, berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai  Asymp. Sig. (2-

tailed) > α (0,05) sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3 di bawah ini.
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Tabel 3 – Uji  Kolmogorov-Smirnov satu sampel

Sikap Komitmen Kinerja

N 73 73 73

Normal Parametersa,,b Mean 35.0548 44.2603 226.2055

Std. Deviation 6.34624 5.64709 25.42306

Most Extreme Differences Absolute .082 .128 .155

Positive .082 .075 .155

Negative -.070 -.128 -.124

Kolmogorov-Smirnov Z .702 1.092 1.326

Asymp. Sig. (2-tailed) .708 .184 .060

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil  pengujian  dari  Kolmogorov  –  Smirnov  (K-S)  menunjukkan data  dari  sikap, 

komitmen, dan kinerja, berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai  Asymp. Sig. (2-

tailed) > α (0,05) sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3 di atas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1a dan 1b

Tujuan pengujian hipotesis 1a dan 1b adalah untuk melihat kecenderungan sikap yang 

muncul  sebagai  efek  dari  pembelajaran  teori  yang  diterima  oleh  responden.   Apakah 

responden akan cenderung bersikap sesuai dengan pembelajaran yang diterimanya.  

Dari hasil pengujian yang dilakukan maka didapati hasil seperti tercantum pada tabel 

4 di bawah ini

Hipotesis
Kelompok

*
Mean F Sig t Sig (2-

tailed) Simpulan

H1a A 35,5600 0,372 0,545 0,349 0,729 Tidak 
signifikanB 34,9130

H1b C 34,6800 0,093 0,762 -0,122 0,904 Tidak 
signifikanD 34,9130

*Keterangan kelompok:
A = Pembelajaran Keagenan
B = Non Pembelajaran Keagenan
C = Pembelajaran Penatalayanan
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D = Non Pembelajaran Penatalayanan

Perbandingan skor   sikap  antara  kelompok  yang  tidak  mendapatkan  pembelajaran 

keagenan dengan kelompok yang  mendapatkan pembelajaran keagenan memiliki nilai rata-

rata yang berbeda, yaitu 34,9130 dan 35,5600, tetapi nilai ini tidak menunjukkan perbedaan 

yang  signifikan  secara  statistik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  tes  levene  (Tabel  4),  yang 

diperoleh nilai F = 0,372 dengan tingkat signifikasi 0,545, nilai probabilitas ini lebih besar 

dari  α  =  0,05,  hal  ini  menunjukkan  bahwa   kelompok  pembelajaran  keagenan  dan  non 

pembelajaran keagenan memiliki varians yang sama, dan selanjutnya diketahui  nilai t hitung 

pada  equal variance assumed adalah sebesar 0,349 dengan probabilitas signifikansi 0,729, 

jadi dapat disimpulkan bahwa tidak cukup data untuk mendukung hipotesis 1a.

Hipotesis  1b,  perbandingan  skor   sikap  antara  kelompok  yang  tidak  mendapatkan 

pembelajaran  penatalayanan  dengan  kelompok  yang   mendapatkan  pembelajaran 

penatalayanan memiliki nilai rata-rata yang berbeda, yaitu 34,9130 dan 34,6800, tetapi nilai 

ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, hal ini ditunjukkan dengan 

tes levene (Tabel 4), yang diperoleh nilai F = 0,093 dengan tingkat signifikasi 0,762, nilai 

probabilitas  ini  lebih  besar  dari  α  =  0,05,  hal  ini  menunjukkan  bahwa   kelompok 

pembelajaran  penatalayanan  dan  non  pembelajaran  penatalayanan  memiliki  varians  yang 

sama, dan selanjutnya diketahui  nilai t hitung  pada equal variance assumed adalah sebesar 

-0,122 dengan probabilitas signifikansi 0,904, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak cukup data 

untuk mendukung hipotesis 1b.

Ilmu  pengetahuan  yang  dibangun  dalam  diri  seseorang  individu  melalui  proses 

interaksi  yang  berkesinambungan  dengan lingkungan.   Proses  ini  tidak  berjalan  terpatah-

patah,  terpisah-pisah,  tetapi  melalui  proses  yang  mengalir,  bersambung-sambung, 

menyeluruh (Uno, 2008).  Kalau sesuatu sikap telah terbentuk dan telah merupakan nilai 

dalam kehidupan seseorang, secara relatif sikap itu akan lama bertahan pada diri orang yang 
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bersangkutan.  Sikap tersebut akan sulit berubah dan kalaupun dapat berubah akan memakan 

waktu yang relatif lama.  Tetapi sebaliknya bila sikap itu belum begitu mendalam ada dalam 

diri seseorang, maka sikap tersebut secara relatif tidak bertahan lama, dan sikap tersebut akan 

mudah berubah.

Pengujian Hipotesis 2a, 2b, dan 2c

Tujuan  pengujian  hipotesis  2a,  2b  dan  2c  adalah  untuk  mengetahui  komitmen 

terhadap  organisasi,  dan  mengukur  apakah  terdapat  perbedaan  nilai  komitmen  terhadap 

organisasi  berdasarkan  pembelajaran  yang  diterima  dibandingkan  pada  grup  yang  tidak 

menerima pembelajaran.

Dari hasil pengujian yang dilakukan maka didapati hasil seperti tercantum pada tabel 

5 di bawah ini

Hipotesis
Kelompok

*
Mean F Sig t Sig (2-

tailed) Simpulan

H2a A 45,6000 0,057 0,813 0,518 0,607 Tidak 
signifikanC 44,8261

H2b B 42,4000 0,721 0,400 -1,463 0,150 Tidak 
signifikanC 44,8261

H2c B 42,4000 0,475 0,494 -1,978 0,054 Tidak 
signifikanA 45,6000

*Keterangan kelompok:
A = Komitmen keagenan
B = Komitmen penatalayanan
C = Komitmen kontrol

Hipotesis yang menyatakan bahwa responden yang mendapatkan pembelajaran teori 

keagenan dan penatalayanan akan memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi dibanding 

grup  kontrol  yang  tidak  menerima  pembelajaran,  dan  responden  yang  menerima 

pembelajaran teori penatalayanan memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi dibanding 

responden yang menerima pembelajaran teori keagenan, yang dinyatakan dalam hipotesis 2a, 

2b, dan 2c, tidak terdukung. Uji beda memberikan nilai  rata-rata komitmen dari tiga grup 

dengan angka yang berbeda, tetapi angka tersebut tidak berbeda secara statistik.
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Komitmen  (identifikasi)  terjadi  bilamana  manajer  mendefinisikan  dirinya  sebagai 

anggota dalam suatu organisasi dengan menerima misi, visi dan tujuan organisasi (Mael & 

Ashforth,  1992).   Seorang  manajer  yang  komit,  menginterpretasikan  perintah  organisasi 

sebagai  perintah  terhadap dirinya.   Komitmen akan membuat  manajer  turut  mendapatkan 

kredit  ketika  organisasi  mencapai  sukses  dan  turut  frustrasi  ketika  organisasi  mengalami 

kegagalan.   (Katz  &  Kahn,  1978;  Turner,  1981).   Bilamana  seseorang  komit  terhadap 

organisasinya,  dia  akan  lebih  bekerjasama,  altruistic  dan  secara  spontan  menunjukkan 

perilaku  yang  tidak  mencari  imbalan  (Mowday,  Porter,  dan  Steers,  1982).   Itu  sebabnya 

seorang manajer yang komit pada organisasinya akan termotivasi  menolong untuk sukses, 

dan  terberdayakan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawabnya  karena  hal  itu  akan 

menyanggupkannya untuk menggunakan inisiatifnya mencapai keberhasilan organisasi dan 

prinsipalnya.   Boulian  (1974),  mendefinisikan  komitmen  organisasi  sebagai  kekuatan 

komitmen individu dengan dan terlibat di dalam suatu organisasi.  Perlu waktu yang cukup 

untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan komitmen manajer terhadap perusahaan.

Pengujian Hipotesis 3a, 3b dan 3c

Tujuan  dari  pengujian  hipotesis  yang  ketiga  (H3a,  H3b  dan  H3c),  adalah  untuk 

mengetahui  apakah  kinerja  manajer  yang  mendapatkan  pembelajaran  teori  keagenan  dan 

penatalayanan akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja manajer yang tidak 

mendapatkan pembelajaran.

Dari hasil pengujian yang dilakukan maka didapati hasil seperti tercantum pada tabel 

6 di bawah ini

Hipotesis
Kelompok

*
Mean F Sig t Sig (2-

tailed) Simpulan

H3a A 238,5600 6,289 0,016 3,439 0,001 Signifika
nC 213,0870

H3b B 225,9200 4,950 0,031 1,680 0,100 Tidak 
signifikanC 213,0870

H3c B 225,9200 0,049 0,826 2,516 0,015 Signifika
nA 238,5600
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*Keterangan kelompok:
A = Kinerja keagenan
B = Kinerja penatalayanan
C = Kinerja kontrol

Dari  hasil  pengujian  di  atas  untuk  H3a,  uji  statistik  menyatakan  bahwa  rata-rata 

kinerja  pada  kedua  kelompok berbeda,  tetapi  apakah memang  rata-rata  kinerja  kelompok 

keagenan  lebih  tinggi  dibanding  rata-rata  kinerja  kelompok  kontrol?.  Pertanyaan  di  atas 

terjawab  dengan  nilai  median  kinerja  grup  keagenan  berada  di  atas  grup  kontrol,  yang 

menunjukkan bahwa nilai kinerja grup keagenan cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai 

kinerja grup kontrol, hal tersebut dapat terlihat pada gambar 3 berikut ini.

Median kinerja kelompok keagenan dan kontrol

Hipotesis 3b, perbandingan nilai  kinerja  antara kelompok Penatalayanan,  dengan 

kelompok  kontrol  memiliki nilai rata-rata yang berbeda, yaitu 225,9200 dan 213,0870, nilai 

ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, hal ini ditunjukkan dengan 

22



tes levene (Tabel 6), yang diperoleh nilai F = 4,950 dengan tingkat signifikasi 0,031, nilai 

probabilitas  ini  tidak  lebih  besar  dari  α  =  0,05,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kelompok 

pembelajaran  penatalayanan  dan  kelompok  pembelajaran  kontrol   memiliki  varians  yang 

berbeda, dan selanjutnya diketahui  nilai t hitung  pada equal variance not assumed adalah 

sebesar  1,644 dengan probabilitas signifikansi 0,109, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat cukup data untuk mendukung hipotesis 3b.

Hipotesis  3c,  perbandingan  nilai  kinerja   antara  kelompok  keagenan,   dengan 

kelompok   penatalayanan   memiliki  nilai  rata-rata  yang  berbeda,  yaitu  238,5600  dan 

225,9200,  nilai  ini  menunjukkan  perbedaan  yang  tidak  signifikan  secara  statistik,  hal  ini 

ditunjukkan dengan tes  levene  (Tabel  6),  yang  diperoleh  nilai  F  =  0,049 dengan tingkat 

signifikasi 0,826, nilai probabilitas ini  lebih besar dari α = 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 

kelompok pembelajaran keagenan dan kelompok penatalayanan memiliki varians yang tidak 

berbeda,  dan  selanjutnya  diketahui   nilai  t  hitung   pada  equal  variance  assumed  adalah 

sebesar  2,516 dengan probabilitas signifikansi 0,015, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

cukup data untuk mendukung hipotesis 3c.

Median  nilai  kinerja  grup  keagenan  berada  di  atas  grup  penatalayanan,  yang 

menunjukkan bahwa nilai kinerja grup keagenan cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai 

kinerja grup penatalayanan, bukan sebaliknya, hal ini tampak pada gambar 4 berikut ini.

  Median  kinerja 

kelompok 

keagenan  dan 

penatalayanan
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Dukungan terhadap hipotesis H3a sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Berg 

& Smith, 1978; Daily & Dalton 1994; serta Rechner & Dalton (1991).  Tidak terdukungnya 

hipotesis H3b, berarti tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Donaldson & 

Davis, 1989,1991; Finkelstein & D’Aveni, 1994 yang menunjukkan hasil penilaian kinerja 

penatalayanan yang tinggi.  Demikian juga dengan hasil yang mendukung adanya perbedaan 

yang signifikan pada kinerja grup penatalayanan dan grup keagenan, pada hipotesis 3c, hal 

ini sejalan dengan penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan oleh Chaganti, Mahajan & 

Sharma, 1985; Molz, 1988, yang menyatakan hasil yang masih mix.

Hasil  pengujian  hipotesis  3  juga  diperkuat  dengan  hasil  pengujian  Homogeneus 

Subsets yang menunjukkan grup mana yang memiliki perbedaan dan mana yang tidak, seperti 

tampak pada tabel 7 berikut ini:

24



ε 1

ε 2

Tabel 7 – Subsets homogenitas – Kinerja

Group N

Subset for alpha = 0.05

1 2

Tukey HSDa,,b Kontrol 23 213.09

Penatalayanan 25 225.92 225.92

Keagenan 25 238.56

Sig. .146 .154

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 24,296.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels 

are not guaranteed.

Kelompok  yang  memiliki  perbedaan  adalah  grup  kontrol  dengan  grup  keagenan,  karena 

berada  di  kolom yang  berbeda,  sedangkan  kelompok  penatalayanan  berada  di  kelompok 

dengan grup kontrol  dan juga berada  pada grup keagenan,  jadi  grup penatalayanan tidak 

memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dengan  grup  kontrol  dan  sedangkan  hasil  pengujian 

menunjukkan bahwa kinerja penatalayan dan keagenan berbeda secara statistik.

Melalui  teknik  analisis  jalur  maka  hubungan  pembelajaran  terhadap  kinerja  yang 

dimediasi dengan sikap dan komitmen organisasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Sikap = b1  Pembelajaran + ε 1

Komitmen = b1  Sikap + ε 2

Kinerja = b1  Pembelajaran +b2 Komitmen + ε 3

Sikap = 0,72 pembelajaran R2 = 0,005
Komitmen = 0,89 Sikap R2 = 0,008
Kinerja = 0,308 pembelajaran + 0,123 Komitmen R2 = 0,130

ε 1 =√ 1 – 0,005 = 0,997

ε 2 =√ 1 – 0,008 = 0,996
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Pembelajaran
P1

P2

P3

P4
0,72

0,997
0,89

0,996

0,123

0,308 0,933

ε 3 =√ 1 – 0,130 = 0,933

Perhitungan total pengaruh Pembelajaran ke Kinerja Manajer adalah:

• Pengaruh langsung Pembelajaran ke Kinerja = 0,308

• Pengaruh tidak langsung:

Pembelajaran ke Sikap ke Komitmen ke Kinerja:

0,72 X 0,89 X 0,123          = 0,079

• Total Pengaruh Pembelajaran ke Kinerja = 0,308 + 0,079 

= 0,387

Simpulan, Keterbatasan dan Implikasi 

Simpulan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapatlah ditarik beberapa simpulan 

sebagai berikut: 

Hipotesis  yang  menyatakan  ada  efek  pembelajaran  teori  keagenan  dan  teori 

penatalayanan  terhadap  kecenderungan  sikap,  tidak  terdukung,  hal  ini  dinyatakan  dengan 

tidak terdukungnya hipotesis 1a dan 1b

Hipotesis yang menyatakan tentang responden yang mendapatkan pembelajaran teori 

keagenan dan penatalayanan akan memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi dibanding 

grup  kontrol  yang  tidak  menerima  pembelajaran,  dan  responden  yang  menerima 

pembelajaran teori penatalayanan memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi dibanding 

responden yang menerima pembelajaran teori keagenan, yang dinyatakan dalam hipotesis 2a, 

2b, dan 2c, tidak terdukung.  Uji beda memberikan nilai rata-rata komitmen dari tiga grup 
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dengan angka yang berbeda, tetapi angka tersebut tidak berbeda secara statistik. Dari hasil uji 

t sampel bebas didapati hasil seperti dalam tabel 8 berikut ini:

Hasil Uji t sampel bebas – komitmen

Hipotesis F Sig t Sig Simpulan
H2a 0,057 0,813 0,518 0,607 Tdk Signifikan
H2b 0,721 0,400 -1,463 0,150 Tdk Signifikan
H2c 0,475 0,494 -1,978 0,054 Tdk Signifikan

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mendukung hipotesis 

H2a, H2b dan H2c.

Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan signifikan pada kinerja manajer yang telah 

mendapatkan pembelajaran teori keagenan dan teori penatalayanan dibanding kinerja manajer 

yang tidak mendapatkan pembelajaran, serta kinerja manajer sebagai penatalayan lebih tinggi 

dibanding kinerja manajer sebagai agen,  yang dinotasikan dalam hipotesis  3a, 3b dan 3c, 

tidak semuanya terdukung.  Dari hasil uji t sampel bebas didapati hasil seperti dalam tabel 9 

berikut ini:

Tabel 9 – Hasil Uji t sampel bebas – kinerja

Hipotesis F Sig t Sig Simpulan
H3a 6,289 0,016 3,439 0,001 Signifikan
H3b 4,950 0,031 1,644 0,109 Tidak Signifikan
H3c 0,049 0,826 2,516 0,015 Signifikan

Hasil uji beda menunjukkan bahwa hipotesis 3a terdukung, hasil ini juga didukung 

oleh  hasil  Homogeneus  Subsets, tetapi  untuk  hipotesis  3b  tidak  terdukung  karena  secara 

statistik  nilai  median kinerja grup penatalayanan yang tidak berbeda dengan nilai  median 

grup  kontrol  dan  untuk  hipotesis  3c  terdapat  cukup  bukti  untuk  mendukung  hipotesis 

tersebut, nilai kinerja grup penatalayan berbeda secara statistik terhadap nilai kinerja grup 

keagenan.

Keterbatasan
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Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Durasi pembelajaran yang singkat (30 menit).

2. Insentif yang ditawarkan sebagai hadiah berupa buku, kurang menggairahkan

3. Subyek penelitian sudah memiliki konsep yang sudah tertanam sebelumnya (mahasiswa 

semester 5 dan 7)

4. Instrumen penelitian yang dibangun sendiri, kemungkinan belum mapan.

Implikasi

Walaupun  tidak  semua  hipotesis  terdukung,  penelitian  ini  memberikan  masukan 

bahwa seseorang  akan  bersikap  dan  berperilaku  dipengaruhi  oleh  apa  yang  dipelajarinya 

(nilai  mean  yang  berbeda),  jika  seseorang  mendapatkan  pembelajaran  dan  terus 

mengembangkan  self  fulfilling  prophecy yang  dimilikinya  untuk  tujuan  maksimalisasi 

kepentingan  pribadi,  dan  merasa  tidak  bersalah  melakukan  suatu  tindakan  karena  faktor-

faktor yang mendukungnya, tanpa mempertimbangkan pihak lain, maka akan banyak skandal 

yang akan terjadi.  Penelitian ke depan, dengan mengembangkan instrumen penelitian yang 

lebih  baik,  waktu  pembelajaran  yang  lebih  panjang,  pemilihan  subyek  pada  mahasiswa 

tingkat  awal,  penawaran  insentif  yang  lebih  menggairahkan,  diharapkan  hasilnya  akan 

memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan penelitian akuntansi manajemen di 

masa mendatang.  Penelitian mendatang juga dapat menambahkan faktor-faktor relevan lain, 

agar penilaian kinerja manajer akan semakin baik.
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