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ABSRTACT 

 
This study examines the relationship of Management Control Systems and 

Dysfunctional Behavior: National Culture as Moderating Variable. This study 
replicates research by Soobaroyen (2006), as for becoming object from this research 
are manufacturing companies which located in Central Java of Indonesia. 
  This research represents the empirical test which used random sampling 
technics in data collection. Data were collected using a survey of 80 managers 
(42 production managers and 38 marketing managers from manufacturing 
companies in Central Java of Indonesia. Data analysis uses OLS-estimated multiple 
linear regressions and running equations 1 and 2 separately and use MRA (Moderated 
Regression Analysis) to exam what national culture is as moderating variable. 

 Result of hypothesis examination indicates that from sevent hypothesis raised, 
only four accepted hypothesis. Result of hypothesis examine that there are relationship 
between the level of standard operating procedures (SOP), budget participation (BP), 
reliance on accounting performance measures (RAPM) and the manager’s 
dysfunctional behavior-gaming, budget participation ralations with the managers’ 
extent of dysfunctional behavior-information manipulation, there are no ralationship 
between the level of standard operating procedures and reliance on accounting 
performance measures and the managers’ extent of dysfunctional behavior-information 
manipulation, while national culture has no moderate ralationship between 
management control system and dysfunctional behavior.   
 
Keywords:  Management Control System, Dysfunctional Behavior, and National 

Culture. 
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PENDAHULUAN 
Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk memonitor atau 

mengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada 

tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan dapat berjalan lebih efesien dan lancar. Yang dimonitor atau yang diatur 

dalam sistem pengendalian manajemen adalah  kinerja dari perilaku manajer di dalam 

mengelola perusahaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada stakeholders 

(Soobaroyen, 2006). Menurut Merchant (1998; 5) yang mengatakan bahwa orientasi 

perilaku berhubungan dalam lingkungan pengendalian manajemen, perilaku 

berpengaruh dalam desain sistem pengendalian manajemen untuk membantu, 

mengendalikan, memotivasi manajemen dalam mengambil keputusan dan memonitor 

perilaku yang dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sebuah 

organisasi. 

Tetapi dalam pelaksanaan sering kali terjadi suatu penyimpangan perilaku atau 

pelanggaran yang disengaja di luar dari aturan dan prosedur sistem pengendalian 

manajemen yang  dilakukan oleh pelaksana dalam penelitian ini adalah manajer, 

penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh manajer yang disebut sebagai 

perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior). Dalam penelitian ini perilaku 

dysfunctional (dysfunctional behavior) ada dua bentuk yaitu perilaku dysfunctional 

dalam memanipulasi informasi (dysfunctional behavior – information manipulation) 

dan manipulasi ukuran kinerja di dalam pemilihan tindakan (dysfunctional behavior-

gaming).  

Berbagai macam bentuk perilaku dysfunctional telah diidentifikasi oleh peneliti 

sebelumnya dari riset sistem pengendalian manajemen seperti kekenduran budget, 
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manipulasi ukuran kenerja (Argyris, 1952; Hopwood, 1972; Onsi, 1973; Merchant, 

1990; Dunk, 1993; Chow, et.al, 1996) tetapi penelitian tersebut kurang terfokus pada 

perilaku dysfunctional. Marginson dan Ogden (2005) memfokuskan penelitian dalam 

hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan kekenduran budget. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan Marginson dan Ogden (2005) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara perilaku dysfunctional dengan sistem pengendalian yang hanya 

terbatas pada kekenduran budget. Kemudian Soobaroyen (2006) meneliti hubungan 

antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku dysfunctional menindaklanjuti 

penelitian yang dilakukan oleh Jaworski dan Young (1992). Hasil penelitian 

Soobaroyen (2006) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sistem pengendalian 

manajemen; standar prosedur pengoperasian (standard operating procedure/SOP), 

partisipasi anggaran (budgetary participation), ketergantungan pada pengukuran kinerja 

akuntansi (reliance on accounting performance measure/RAPM) dengan perilaku 

dysfunctional manipulasi informasi (dysfunctional behavior-information manipulation) 

dan manipulasi ukuran kinerja di dalam pemilihan tindakan (dysfunctional behavior-

gaming).  

Menurut Fisher (1995) sistem pengendalian manajemen dipengaruhi oleh faktor 

kontinjensi seperti budaya dan struktur perusahaan yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen. Faktor kontinjensi tersebut dapat 

memoderasi hubungan antara variabel yang salah satunya adalah budaya nasional. 

Dalam penelitian sebelumnya Birnberg dan Snodgrass (1988) meneliti pengaruh budaya 

nasional terhadap sistem pengendalian manajemen sedangkan penelitian yang dilakukan 

Chow et.al (1999) meneliti peranan budaya nasional dalam desain dan kinerja terhadap 

pengendalian manajemen.  
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Budaya dapat dipandang sebagai suatu kekuatan kelompok yang dibangun 

dalam pengambilan keputusan (Soeters dan Schreuder, 1988). Kumpulan budaya ini 

dapat memelihara perilaku manusia. Menurut Chow et.al (1991) budaya diperluas 

dalam negara dari budaya organisasi yang mana dapat diperkenalkan pada organisasi. 

Pengaruh dari budaya nasional terhadap hubungan antara sistem pengendalian 

manajemen dengan perilaku dysfunctional dilihat dari klasifikasi dimensi budaya 

nasional menurut Hofstede (1994) diantaranya; jarak kekuasaan pekerja antara atasan 

dengan bawahan (power distance) pekerja yang mengutamakan kepentingan individu 

dalam bekerja (individualism), pekerja yang menuntut materialisme (materialism), 

pekerja yang menuntut kualitas hidup (femininism), dan  pekerja yang menghindari 

ketidakpastian dalam bekerja (uncertainity avoidance). Dengan adanya dimensi budaya 

nasional apakah dapat mempengaruhi perilaku dysfunctional. 

Dengan melihat fenomena dari hasil penelitian yang dilakukan Hofstede (1994)  

terhadap pekerja pada perusahaan di Indonesia tersebut di atas. Peneliti tertarik meneliti 

pengaruh budaya nasional dalam hubungannya antara sistem pengendalian manajemen 

dengan perilaku dysfunctional pada perusahaan manufaktur yang ada di Jawa Tengah. 

Peneliti mencoba mengetahui bagaimana pengaruh budaya nasional oleh pekerja dalam 

hal ini adalah manajer perusahaan manufaktur di Jawa Tengah dalam hubungannya 

antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku dysfunctional. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan 

perilaku dysfunctional dan menganalisis pengaruh budaya nasional terhadap hubungan 

antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku dysfunctional. 
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DASAR TEORI 

Teori Kontijensi 

Teori kontinjensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem 

akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan  

untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan        (Otley, 1980). 

Merchant (1982) menyatakan bahwa tidak terdapat sistem pengendalian yang secara 

universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap 

keadaan. Sistem pengendalian akan berbeda-beda di tiap-tiap organisasi yang 

berdasarkan pada faktor organisasioris dan faktor situasional. 

Berdasarkan pada teori kontinjensi maka sistem pengendalian manajemen 

seperti standar prosedur pengoperasian (standard operation procedures), partisipasi 

anggaran (budgetary participation), ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi 

(reliance on accounting performance measure) perlu digeneralisasi dengan 

mempertimbangkan faktor organisasioris dan situasional seperti perilaku manajer dalam 

melaksanakan aktivitas apakah melakukan perilaku yang menyimpang (perilaku 

dysfunctional) dan dipengaruhi oleh budaya, dalam hal ini adalah budaya nasional. 

Kinerja manajer pada perusahaan manufaktur berhubungan utama dengan 

budaya nasional dan desain dari sistem pengendalian manajemen yang berdasarkan pada 

budaya (Cole, 1979; Ouchi, 1981; Pascale dan Athos, 1981; Segall, 1986). Penjelasan 

ini konsisten dengan Contingency Theory dari organisasi (Hall, 1978) yang mana 

permasalahan struktur organisasi bebas pada kontek organisasi, sedangkan kontek dan 

struktur organisasi yang berhubungan dapat mempengaruhi kinerja. 

Pada pengujian yang langsung apakah budaya nasional dan pengendalian 

manajemen sama-sama mempengaruhi kinerja perusahaan manufaktur. Hasil penelitian 
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dengan survai langsung yang dilakukan (Daley,  et.al, 1985; Birnberg dan Snograss, 

1988) menemukan perbedaan perilaku manajemen, budaya nasional mempengaruhi 

keefektivitasan pengendalian manajemen. Otley (1980) memberikan suatu pandangan 

dari penelitian yang berdasarkan pada Contingency Theory dalam berbagai negara. 

Otley (1980) mencatat bahwa ketika ada kesamaan budaya dalam bentuk kontek 

struktur kontinjensi, ada variasi yang sangat dominan dalam lintas negara bahwa 

variabel Contingency Theory  tidak dapat dijelaskan. 

Sistem Pengendalian Manajemen 

Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk memberi motivasi anggota 

organisasi agar bertindak dan dapat membuat keputusan secara konsisten dengan tujuan 

organisasi (Kren, 1997). Dua konsep yang mendominasi penelitian akuntansi dalam 

pengendalian organisasi adalah teori perilaku dan teori kontinjensi. Penelitian teori 

perilaku karyawan menggunakan kerangka dengan menyesuaikan pada perilaku 

organisasi dan psychology  (Parker at.al, 1989; Welsch et.al, 1986 dalam Kren, 1997).  

Penelitian tentang akuntansi keperilakuan (behavior accounting) sebelumnya hanya 

menguji hubungan karekteristik sistem pengendalian dan beberapa variabel (misalnya 

prestasi kerja atau perilaku dysfunctional). Sistem Pengendalian Manajemen adalah 

sejumlah struktur komunikasi yang saling berhubungan yang mengklasifikasikan proses 

informasi yang dapat membantu manajer dalam mengkoordinasi bagiannya untuk 

merubah perilaku dalam pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan pada dasar yang 

berkesinambungan (Maciarriello dan Kirby, 1994: 17). 

Perilaku Dysfunctional 

Ashton (1976) mengatakan bahwa perilaku dysfunctional sebagai lawan dari 

ketidaksengajaan konsekuensi mekanisme pengendalian dalam pencapaian target. Jadi 
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mekanisme pengendalian dapat dipandang sebagai pencapaian target.  Ashton (1976: 

289) juga mengatakan bahwa dalam organisasi pelaku dengan sengaja melakukan 

dysfunctional yang dihasilkan oleh sistem pengendalian manajemen. Dua katagori 

perilaku dysfunctional (manipulasi informasi dan gaming) mengidentifikasikan sebagai 

bentuk perilaku dysfunctional (Dunk: 1993). Pelaksanaan praktek penyimpangan 

perilaku sesungguhnya dilakukan oleh bawahan secara tertutup atau terisolasi  (Birberg 

et.al, 1983: 120). Perilaku dysfunctional gaming dan memanipulasi informasi yang 

dilakukan manajer berbeda-beda dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan (Jaworski dan Young, 1992). 

Ada beberapa macam bentuk perilaku dysfunctional yang terjadi di dalam suatu 

organisasi pada kondisi tertentu pelaku memanfaatkan peraturan dan prosedur-prosedur 

operasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Jawoski dan Young, 1992: 18). Hirst 

(1981: 596) membandingkan perilaku dysfunctional disebabkan oleh perilaku birokrat 

yang keras, perilaku strategis, penolakan dan laporan data yang tidak sah. Bentuk-

bentuk perilaku dysfunctional menurut pandangan Birnberg et.al (1983) adalah sebagai 

berikut: 

1. Penghalusan (Smoothing) – sistem informasi yang menguntungkan dengan 

merubah data perencanaan awal dan merubah aktivitas-aktivitas yang nyata dalam 

organisasi sehingga manipulasi tidak kelihatan ( Ronen dan Sadan, 1981).  

2. Pembiasan dan Pemfokusan (Biasing & Focusing) – Manajer mempunyai 

berbagai macam informasi yang lebih fleksibel yang akan disampaikan kepada 

atasan. Pembiasan terjadi secara tidak langsung dari pemilihan informasi yang 

paling baik dan sesuai dengan keadaan yang dapat menguntungkan bagi manajer. 

Sehingga informasi yang diterima atasan manjadi bias (Birmberg et.al, 1983: 121).  



                                                                                                                         
     

AMKP-15   8 

3. Penyaringan ( Filtering) – Menurut Read (1962) penyaringan terjadi ketika 

informasi disembunyikan karena bawahan berfikir bahwa mereka dapat digunakan 

oleh atasannya untuk menghalangi keberhasilan bawahan (kemajuan karir 

bawahan). O’Reilly dan Robert (1974) Birnberg et.al (1983) mengklasifikasikan 

pelaku dysfunctional ini seperti; keterlambatan laporan, kelebihan menyajikan 

laporan (menyebabkan informasi melewati batas) atau kelebihan pengumpulan 

laporan sebagai suatu bentuk dari filtering.  

4. Perbuatan-perbuatan yang Malanggar atau Pemalsuan ( Illegal Acts or 

Falsification) – Bawahan dengan sengaja memalsukan dokumen dan laporan yang 

lain dengan melanggar norma suatu organisasi (Mars, 1982; Vaugneur,  1983;  

Simon dan Eitenzen, 1986).  

Budaya Nasional 

Menurut  Hofstede (1994: 262), National culture is the collective programming 

of the mind acquired by growing up in a particular country. Yang artinya budaya 

nasional adalah program pikiran secara kolektif yang diperoleh dari perkembangan 

dalam suatu negara pada khususnya. Menurut Kreitner dan Kinicki (2005) dimensi-

dimensi budaya nasional yang penting dalam penelitian-penelitian Hofstede yaitu; 1) 

jarak kekuasaan: seberapa banyak orang memperkirakan ketidakadilan pada lembaga-

lembaga sosial (misal, keluarga, pekerjaan, organisasi, pemerintah), 2) individualisme-

kolektivisme: seberapa longgar atau ketat ikatan antara individu-individu dengan 

kelompok-kelompok masyarakat, 3) maskulinisme-femininisme: untuk tingkat apa 

masyarakat menggunakan sifat-sifat maskulin kompetitif (misal, keberhasilan, 

penilaian, dan kinerja) atau memberi asuhan dengan sifat-sifat feminim (misal, 

solidaritas, hubungan-hubungan pribadi, pelayanan, kualitas hidup), 4) menghindari 
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ketidakpastian: pada tingkat apa masyarakat lebih menyukai situasi-situasi yang tidak 

menentu, 5) orientasi jangka panjang versus jangka pendek (nilai-nilai confucian): pada 

tingkat apa masyarakat terorientasi pada masa depan dengan menabung dan pantang 

menyerah versus terorientasi pada masa lalu dan masa kini dengan menghormati tradisi 

dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. 

 

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DAN HIPOTESIS 

Hubungan antara Standar Prosedur Pengoperasian (Standard Operating 

Procedure/SOP) dengan Perilaku Dysfunctional 

Standar prosedur pengoperasian mendorong objektivitas organisasi yang dapat 

mengurangi pengembangan praktek dysfunctional. Apabila manajer tidak  melakukan 

praktek dysfunctional dengan mentaati peraturan organisasi formal, hal itu dianggap 

bahwa SOP merupakan suatu alat pengendalian pada manajer, yang dapat  menciptakan 

ketelitian dan kecepatan dalam melakukan suatu tindakan oleh manajemen yang dapat 

menahan praktek dysfunctional. Oleh sebab itu, standar prosedur pengoperasian yang 

sangat rumit dalam menjalankan pengendalian aktivitas tampaknya akan menjadikan 

pengoperasian manajer dalam pengembangan praktek dysfunctional. Alternatif hipotesis 

umumnya adalah: 

H1: Terdapat hubungan positif antara standar prosedur pengoperasian dengan 

perilaku dysfunctional manajer ( gaming). 

SOP diharapkan dapat membatasi perilaku dysfunctional yang menghubungkan 

tindakan dengan aktivitas. Dengan demikian hipotesi yang kedua adalah: 

H2: Tidak terdapat hubungan antara standar prosedur pengoperasian  dengan 

perilaku dysfunctional manajer (manipulasi - informasi). 
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Hubungan antara Budget Partisipasi (Budgetary Participation/BP) dengan Perilaku 

Dysfunctional 

Perilaku dysfunctional dihipotesiskan bahwa budget partisipasi oleh manajer 

tingkat menengah akan meningkatkan perilaku dysfunctional. Budget partisipasi pada 

dasarnya dapat dipandang sebagai suatu bagian informasi yang diproses dari manajer 

tingkat bawah kepada supervisor. Dalam konteks ini adanya suatu situasi asimetri 

informasi, yang ada kemungkinan jelas bagi manajer untuk menerima pembiasan atau 

menyaring informasi.  

H3: Terdapat hubungan antara budget partisipasi dengan perilaku dysfunctional 

(manipulasi - informasi) 

Dalam budget terdapat target yang dapat menimbulkan tekanan manajer dalam 

mencapai tujuan yang terdapat dalam target tersebut.  Ada kemungkinan yang jelas bagi 

manajer untuk melakukan manipulasi ukuran kinerja dengan memilih aktivitas yang 

menguntungkan bagi manajer yang terdapat dalam budget untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dengan demikian hipotesis yang ke empat adalah: 

H4: Terdapat hubungan antara budget partisipasi dengan perilaku dysfunctional 

manajer (gaming). 

 

Hubungan antara Ketergantungan pada Pengukuran Kinerja Akuntansi (Reliance 

on Accounting Performance Measure/RAPM) dengan Perilaku Dysfunctional 

Penelitian dalam gaya penilaian kinerja manajer dikembangkan oleh Hopwood 

(1972) sebagai studi empiris pada peranan data akuntansi dalam penilaian kinerja 

mejerial. Hopwood (1972: 88) berpendapat bahwa suatu tekanan budget yang tinggi 
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(gaya desakan budget) akan menghasilkan dan menghabiskan waktu jangka pendek di 

masa yang akan datang, ketidakpercayaan, persaingan, dan perilaku yang negatif. 

Van Der Stede (2000: 619) mengatakan bahwa perilaku tidak dysfunctional 

apabila melakukan RAPM. Dan RAPM merupakan gaya budget yang tujuannya untuk 

mengendalikan perilaku dysfunctional. Hal ini bertentangan dengan pendapat (Fisher, 

1995) yang menyatakan sistem pengendalian yang  menggunakan RAPM secara umum 

berpeluang untuk melakukan manipulasi informasi dan praktek gaming.  

H5: Terdapat hubungan positif antara RAPM dengan perilaku dysfunctional 

(manipulasi – informasi) 

Dalam pandangan orientasi jangka pendek pengukuran akuntansi pada penilaian 

kinerja, manajer tingkat bawah dapat  memisahkan dari pembiasan atau penyaringan 

informasi yang berpengaruh kuat dalam berperilaku yang baik. Sehingga hipotesis yang 

ke enam adalah: 

H6 : Terdapat hubungan positif antara RAPM dengan  perilaku dysfunctional 

(gaming). 

 

Pengaruh Budaya Nasional Memoderasi Hubungan antara Sistem Pengendalian 

Manajemen dengan Perilaku Dysfunctional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chow et.al (1999) menunjukkan bahwa budaya 

nasional mempengaruhi desain perusahaan dan kinerja karyawan terhadap pengendalian 

manajemen. Secara teoritikal Chow et.al (1999) menemukan bahwa budaya sebagai 

dasar penelitian dalam pengendalian manajemen. Nilai organisasi, sebagai atribut bagi 

konstruk budaya nasional, juga memiliki manfaat yang akan mempengaruhi sistem 

pengukuran kinerja yang membawa dampak pada perilaku yang baik dan berdampak 
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pada perilaku dysfunctional yaitu sebagai dampak yang timbul dari budaya nasional 

yang dianut oleh perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang berikutnya adalah: 

H7: Budaya nasional memoderasi hubungan antara sistem  pengendalian     

manajemen dengan perilaku dysfunctional. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel 

Pengambilan data menggunakan mail survai dan diantar langsung kepada 

responden yang wilayahnya dapat dijangkau oleh peneliti, sedangkan instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner atau angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

manajer pada perusahaan manufaktur yang ada di Jawa Tengah yang terdaftar pada 

Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah 

manajer produksi dan manajer pemasaran seluruh perusahaan manufaktur yang ada di 

Jawa Tengah, dengan demikian besarnya sampel yang diambil adalah 506 manajer pada 

perusahaan industri yang ada di Jawa Tengah dengan masing-masing manajer  

pemasaran sebanyak 253 manajer dan manajer produksi sebanyak 253 manajer. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. 

 

Variabel Penelitian dan Instrumen Penelitian 

Variabel Standar Prosedur Pengoperasian 

Standar prosedur pengoperasian (Standard Operating Procedure/SOP) adalah 

sejumlah aturan yang tertulis, prosedur, kebijakan, dan operasi manual yang digunakan 

untuk menuntun manajer mengatur departemen mereka. Termasuk juga didalamnya 

petunjuk kebijakan umum, pembagian tugas dan petunjuk bagaimana seharusnya 
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menangani situasi operasional yang timbul dengan kuat    ( Macintosh dan Dalf, 1987: 

51). Pada penelitian ini kuesioner yang digunakan pada bagian SOP diambil dari 

kuesioner hasil pengembangan Soobaroyen (2006) yang terdiri 4 pertanyaan dengan 7 

skala likert dengan interval skala yang tinggi akan menunjukkan standar prosedur yang 

sangat rumit, skala yang rendah akan menunjukkan standar prosedur yang sangat 

sederhana. 

Variabel Budget Partisipasi 

Budget partisipasi (Budgetary Participation) adalah anggaran yang secara tidak 

langsung melibatkan bawahan ikut berpartisipasi dalam penyusunan budget, dimana 

bawahan telah berpartisipasi mambantu atasan dalam penyusunan budget, dan bawahan 

telah berpartisipasi pada urusan intern yang layak untuk diterima dalam penyusunan 

budget (Dunk dan Nouri; 1998: 74). Dalam penelitian ini kuesioner diambil dari 

kuesioner hasil pengembangan Soobaroyen (2006) yang  terdiri dari 6 pertanyaan, 

dengan 7 skala likert, dengan interval skala yang tinggi akan menunjukkan partisipasi 

manajer dalam penyusunan budget sangat banyak, skala yang rendah menunjukkan 

partisipasi manajer dalam penyusunan budget sangat sedikit. 

Variabel Ketergantungan pada Pengukuran Kinerja Akuntansi 

Ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi (Reliance on Accounting 

Performance Measure/RAPM) adalah pengukuran kinerja yang dilakukan atasan dengan 

memperhatikan kinerja bawahan yang diukur dalam akuntansi, yang pada awalnya 

dispesikasikan sebagai budget (Harrison, 1993: 319). Dalam penelitian ini kuesioner 

RAPM diambil dari hasil pengembangan Soobaroyen (2006) yang terdiri dari 9 item  

pertanyaan dengan 7 skala likert, dengan interval skala yang tinggi akan menunjukkan 

pengevaluasian atasan terhadap kinerja manajer sangat banyak atau kinerja yang 
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dilakukan oleh manajer sangat baik. Skala yang rendah akan menunjukkan 

pengevaluasian atasan terhadap kinerja manajer sangat sedikit atau kinerja yang 

dilakukan oleh manajer sangat buruk. 

Variabel Perilaku Dysfunctional gaming 

Perilaku Dysfunctional gaming (Dysfunctional Behavior – Gaming/DBGA) 

adalah bawahan dengan sengaja mempermainkan ukuran kinerja dengan memilih 

aktivitas yang lebih menguntungkan untuk dilaporkan kepada atasan, yang digunakan 

atasan untuk mengevaluasi kinerja bawahan yang dapat  menghasilkan sesuatu yang 

diinginkan bawahan sejauh atasan setuju dalam mencapai tujuan perusahaan (Birnberg  

et. al, 1983: 123). Dalam penelitian ini pertanyaan kuesioner yang menyangkut perilaku 

dysfunctional gaming menggunakan kuesioner hasil pengembangan Soobaroyen (2006) 

dengan 4 pertanyaan yang terdiri 7 skala likert dengan interval yang tinggi 

menunjukkan bahwa manajer tidak pernah melakukan perilaku dysfunctional gaming, 

skala yang rendah menunjukkan manajer sangat sering melakukan perilaku 

dysfunctional gaming. 

Variabel Perilaku Dysfunctional Manipulasi Informasi 

Perilaku dysfunctional manipulasi informasi (Dysfunctional Behavior – 

Information Manipulation/DBIN) dalam penelitian ini adalah definisi perilaku 

dysfunctional pembiasan dan pemfokusan (Biasing & Focusing) yaitu manajer 

mempunyai berbagai macam informasi yang lebih fleksibel yang akan disampaikan 

kepada atasan. Pembiasan terjadi secara tidak langsung dari pemilihan informasi yang 

paling baik dan sesuai dengan keadaan yang dapat menguntungkan bagi manajer. 

Sehingga informasi yang diterima atasan manjadi bias (Birmberg et.al, 1983: 121). 

Dalam penelitian ini pertanyaan kuesioner yang menyangkut perilaku dysfunctional 
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manipulasi informasi menggunakan kuesioner hasil pengembangan Soobaroyen (2006) 

dengan 3 item pertanyaan yang terdiri 7 skala likert dengan interval yang tinggi 

menunjukkan bahwa manajer sering melakukan perilaku dysfunctional manipulasi 

informasi, skala yang rendah menunjukkan manajer tidak pernah melakukan perilaku 

dysfunctional manipulasi informasi. 

Variabel Budaya Nasional 

Budaya nasional didefinisikan sebagai kumpulan norma-norma dan nilai-nilai 

yang mana manajer dan pekerja membawa norma tersebut ke dalam pekerjaan, 

kemudian norma-norma tersebut dikembangkan  oleh manajemen dan/atau pekerja di 

dalam lingkungan kerja (Birnberg dan Snodgrass, 1988). 

Dalam penelitian ini pertanyaan kuesioner yang menyangkut budaya nasional 

dikaitkan dengan  dimensi budaya nasional klasifikasi Hofstede (1994) terdiri atas 16 

pertanyaan dengan 7 skala likert, dengan interval yang tinggi menunjukkan manajer 

sangat banyak merasakan nilai-nilai atau norma yang diterapkan oleh perusahaan dalam 

berbagai kondisi yang pada umumnya terjadi pada perusahaan di Indonesia khususnya 

yang ada di Jawa Tengah, skala yang rendah berarti sebaliknya. 

Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 

menggunakan analisis regresi (regression analysis) dengan persamaan sebagai berikut: 

DBIN =  eRAPMBPSOP ++++ 3211 βββα       .........(persamaan 1) 

 DBGA = eRAPMBPSOP +++− 6542 βββα      .........(persamaan 2) 

 Selain itu juga menggunakan analisa regresi berperantara Moderated Regression 

Analysis (RMA) yang digunakan untuk menguji hipotesis 7. Dalam hal ini model 
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regresi yang digunakan adalah uji nilai selisih mutlak (pengurangan) dengan 

persamaannya sebagai berikut: 

DBIN= [ ] [ ] [ ] yeNCRAPMNCBPNCSOP
NCRAPMBPSOP

+−+−+−
+++++

765

43211

βββ
ββββα

(persamaan 1)    

DBGA= [ ] [ ] [ ] yeNCRAPMNCBPNCSOP
NCRAPMBPSOP

+−+−+−
++++−

1413

121110982

ββ
βββββα

   (persamaan 2) 

 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Responden 

Responden penelitian adalah manajer yang meliputi manajer pemasaran dan manajer 

produksi. Pengiriman 506 kuesioner melalui pos dilakukan tanggal 1 September 2006 

untuk manajer perusahaan manufaktur yang berlokasi di kabupaten dan kota di provinsi 

Jawa Tengah. Tetapi sebelumnya dilakukan pre test kepada 30 mahasiswa Magister 

Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang dengan menyebarkan kuesioner 

sebanyak 30 kuesioner. Ringkasan jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 sedangkan mengenai profil responden 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Uji Kualitas Data 

 Dari hasil uji realibilitas menunjukkan baik pre test maupun post test 

menunjukkan sangat reliabel (untuk pre test nilai cronbach alpha untuk ke enam 

variabel berkisar antara 0,776 – 0,890, sedangkan untuk post test nilai cronbach alpha 

untuk ke enam variabel berkisar antara 0,802 – 0,897). 

 Uji validitas dilakukan dengan menggunakan kolerasi Bivariate (pearson 

correlation) antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu 
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indikator pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator 

menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil dari uji validitas baik pre test maupun post 

test menunjukkan ke enam variabel valid dengan tingkat signifikansi rata-rata sebesar 

0,01. 

 

Uji Non-Response Bias (T-Test) 

 Kesimpulan yang dapat diambil pada pengujian non response bias untuk 

pengiriman melalui pos dan ambil langsung menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa baik melalui jasa pos maupun dengan 

mengambil langsung ke responden, jawaban responden menunjukkan hasil yang tidak 

bias, oleh karena itu dapat diolah secara bersama-sama. 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Dilihat dari angka VIF dan Tolerance untuk ketiga variabel independen; standar 

prosedur pengoperasian, budget partisipasi, ketergantungan pada pengukuran kinerja 

akuntansi dan variabel dependen; perilaku dysfunctional gaming (DBGA) dan perilaku 

dysfunctional manipulasi informasi menunjukkan nilai VIF mempunyai angka sekitar 2 

dan 4 dengan demikian nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan model regresi 

tersebut tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali, 2001) yang 

dapat dilihat pada tabel 3. 

2. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan nilai Durbin-Watson pada variabel dependen perilaku dysfunctional 

gaming (DBGA) dan perilaku dysfunctional manipulasi informasi (DBIN) dari tabel 4 

Durbin-Watson tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 
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3. Uji Heteroskedatisitas 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji Glejer pada tabel 5 tampak 

koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan secara 

statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Normalitas 

Berdasarkan nilai Kolmogorov-Smirnov untuk variabel dependen perilaku 

dysfunctional gaming (DBGA) dan variabel dependen perilaku dysfunctional 

manipulasi informasi (DBIN) tidak signifikan pada 0,05. Jadi tidak dapat menolak H0 

yang mengatakan bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain 

residual berdistribusi normal yang dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis I (H1) 

Dilihat dari hasil uji t pada tabel 7 pengaruhnya secara individual menunjukkan 

hasil signifikansinya sebesar 0,000 (signifikan positif) yang berarti signifikan karena 

dibawah dari 0,05. Sehingga dari hasil uji t tersebut dapat dikatakan standar prosedur 

pengoperasian secara signifikan berhubungan dengan perilaku dysfunctional gaming 

(p< 0,05). Hasil dari data yang diolah dalam penelitian ini maka hipotesis 1 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara stándar prosedur 

pengoperasian dengan perilaku dysfunctional manajer (gaming). Para manajer dalam 

penelitian ini terkadang melakukan tindakan perilaku yang menyimpang dengan sengaja 

mempermainkan ukuran kinerja dengan memilih aktivitas yang lebih menguntungkan 

dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki. Dengan aturan yang tidak terlalu rumit dan 
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tidak terlalu sederhana atau tidak terlalu mengikat menyebabkan kadang-kadang para 

manajer melakukan tindakan dysfunctional dengan mempermainkan ukuran kinerja 

manajer tersebut.  

Hipotesis II (H2) 

Dilihat dari tabel 8 pengaruhnya secara individual, maka dari hasil uji t 

diperoleh hasil signifikansinya sebesar 0,089 (tidak signifikan) yang berarti signifikan 

karena di atas dari 0,05. Sehingga dari hasil uji t tersebut dapat dikatakan standar 

prosedur pengoperasian secara signifikan tidak berhubungan dengan perilaku 

dysfunctional manipulasi informasi (p> 0,05). Hasil dari data yang diolah dalam 

penelitian ini maka hipotesis 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

stándar prosedur pengoperasian dengan perilaku dysfunctional manajer (manipulasi 

informasi). 

Dengan aturan yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sederhana atau tidak 

terlalu mengikat menyebabkan dalam kondisi netral para manajer melakukan tindakan 

dysfunctional dengan memanipulasi informasi, dengan demikian berarti tidak terdapat 

hubungan. Seharusnya dengan aturan yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu 

sederhana atau tidak terlalu mengikat menyebakan kadang-kadang para manajer 

melakukan perilaku dysfunctional manipulasi informasi bahkan sangat jarang 

melakukan manipulasi informasi. Semakin rumit standar prosedur pengoperasian 

menyebabkan semakin sering para manajer melakukan perilaku dysfunctional 

manipulasi informasi. Atau dengan standar prosedur pengoperasian yang sangat 

sederhadana menyebabkan para manajer kecil sekali untuk melakukan perilaku 

dysfunctional manipulasi informasi. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak 
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terdapat hubungan antara standar prosedur pengoperasian dengan perilaku dysfunctional 

manipulasi informasi.  

Hipotesis III (H3) 

Dan jika dilihat tabel 8 pengaruhnya secara individual, maka dari hasil uji t 

diperoleh hasil signifikansinya sebesar 0,02 (signifikan negatif) yang berarti signifikan 

karena dibawah dari 0,05. Sehingga dari hasil uji t tersebut dapat dikatakan budget 

partisipasi secara signifikan berhubungan dengan perilaku dysfunctional manipulasi 

informasi (p< 0,05).  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Soobaroyen (2006). Budget 

partisipasi merupakan anggaran yang secara tidak langsung melibatkan bawahan 

termasuk manajer ikut berpartisipasi dalam penyusunan budget, bawahan telah 

berpartisipasi membantu atasan dalam penyusunan budget, dan bawahan telah 

berpartisipasi pada urusan intern yang layak untuk diterima dalam penyusunan budget 

(Dunk dan Nouri, 1998) agar budget yang dibuat dapat terpercaya dapat dikatakan baik 

maka manajer secara tidak langsung berpeluang melakukan perilaku dysfunctional 

manipulasi informasi dengan sengaja memilih informasi-informasi yang paling baik dan 

sesuai dengan keadaan yang paling menguntungkan bagi manajer tersebut. Sehingga 

dapat menyebabkan para manajer berpeluang melakukan perilaku dysfunctional 

manipulasi informasi. Dengan demikian terdapat hubungan antara budget partisipasi 

dengan perilaku dysfunctional manipulasi informasi.  

Hipotesis IV (H4) 

Dan jika dilihat tabel 7 pengaruhnya secara individual, maka dari hasil uji t 

diperoleh hasil signifikansinya sebesar 0,003 (signifikan positif) yang berarti signifikan 

karena dibawah dari 0,05. Sehingga dari hasil uji t tersebut dapat dikatakan budget 
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partisipasi secara signifikan berhubungan dengan perilaku dysfunctional gaming (p< 

0,05). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Jaworski dan Young (1992) dan 

Soobaroyen (2006). Budget yang secara tidak langsung melibatkan manajer ikut 

berpartisipasi dalam penyusunan budget, berpartisipasi membantu atasan dalam 

penyusunan budget, dan berpartisipasi pada urusan intern yang layak untuk diterima 

dalam penyusunan budget  yang berarti manajer sangat bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugasnya, agar budget yang dibuat dapat terpercaya dapat dikatakan baik 

maka manajer secara tidak langsung berpeluang melakukan perilaku dysfunctional 

gaming dengan sengaja mempermainkan ukuran kinerja dengan memilih aktivitas yang 

lebih menguntungkan dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki. Dengan partisipasi 

manajer yang cukup dalam penyusunan budget menyebabkan manajer berpeluang 

melakukan tindakan dysfunctional dengan mempermainkan ukuran kinerja manajer 

tersebut. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara budget partisipasi 

dengan perilaku dysfunctional gaming. 

Hipotesis V 

Dan jika dilihat tabel 8 pengaruhnya secara individual, maka dari hasil uji t 

diperoleh hasil signifikansinya sebesar 0,112 (tidak signifikan) yang berarti signifikan 

karena di atas dari 0,05. Sehingga dari hasil uji t tersebut dapat dikatakan 

ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi secara signifikan tidak berhubungan 

dengan perilaku dysfunctional manipulasi informasi (p> 0,05).  

Ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi merupakan kinerja manajer 

dalam menjalankan aktivitas yang dievaluasi oleh atasan apakah menunjukkan kinerja 

yang baik atau sebaliknya. Karena kinerja manajer cukup baik maka perilaku 
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dysfunctional untuk melakukan manipulasi informasi sangat kecil yang berarti bertolak 

belakang. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan antara 

ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi dengan perilaku dysfunctional 

manipulasi informasi.  

Hipotesis VI 

Dan jika dilihat tabel 7 pengaruhnya secara individual, maka dari hasil uji t 

diperoleh hasil signifikansinya sebesar 0,000 (signifikan negatif) yang berarti signifikan 

karena dibawah dari 0,05. Sehingga dari hasil uji t tersebut dapat dikatakan 

ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi secara signifikan berhubungan 

dengan perilaku dysfunctional gaming (p< 0,05).  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Soobaroyen (2006). Hal ini 

dapat dilihat secara aktual jawaban responden manajer cukup banyak melakukan 

aktivitas yang baik atau kinerja yang dilakukan manajer cukup baik. Agar kinerja 

manajer yang dievaluasi oleh atasan dikatakan baik maka manajer dapat berpeluang 

melakukan tindakan dysfunctional dengan mempermainkan ukuran kinerja sehingga 

kinerja manajer tersebut dapat dinilai sangat baik. Dengan demikian terdapat hubungan 

yang positif antara ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi dengan perilaku 

dysfunctional gaming. 

Hipotesis VII (H7) 

Dari hasil pengujian variabel moderating uji selisih mutlak dalam output uji 

signifikansi parameter individual pada tabel 9 dan 10 dengan melihat nilai signifikansi 

Absx1_X2 sebagian besar menunjukkan probabilitas signifikansi di atas 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa “Budaya nasional tidak dapat memoderasi 
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hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku dysfunctional”, hal 

ini tidak konsisten dengan pengujian hipotesis 7 yang berarti hipotesis 7 ditolak. 

Dalam arti budaya nasional berhubungan dengan dengan sistem pengendalian 

manajemen dan perilaku dysfunctional tetapi budaya nasional bukan variabel yang 

pengaruhnya dapat memperkuat atau memperlemah tetapi budaya nasional merupakan 

salah satu diantara variabel yang timbul yang dapat berhubungan langsung dengan 

sistem pengendalian manajemen dan perilaku dysfunctional. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Birnberg dan Snodgrass (1988), dan 

penelitian yang dilakukan oleh Chow et.al (1999). 

 

KESIMPULAN 

Dengan aturan yang tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sederhana atau tidak 

terlalu mengikat menyebabkan kadang-kadang para manajer melakukan tindakan 

dysfunctional dengan mempermainkan ukuran kinerja manajer tersebut. Sedangkan 

dalam penelitian ini standar prosedur pengoperasian tidak berhubungan dengan perilaku 

dysfunctional manipulasi informasi. 

Agar budget yang dibuat dapat terpercaya dapat dikatakan baik maka manajer 

secara tidak langsung berpeluang melakukan perilaku dysfunctional manipulasi 

informasi dengan sengaja memilih informasi-informasi yang paling baik dan sesuai 

dengan keadaan yang paling menguntungkan bagi manajer tersebut. Sehingga dapat 

menyebabkan para manajer berpeluang melakukan perilaku dysfunctional manipulasi 

informasi. Dan secara tidak langsung berpeluang melakukan perilaku dysfunctional 

gaming dengan sengaja mempermainkan ukuran kinerja dengan memilih aktivitas yang 

lebih menguntungkan dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian 
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terdapat hubungan antara budget partisipasi dengan perilaku dysfunctional manipulasi 

informasi dan perilaku dysfunctional gaming. 

Ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi merupakan kinerja manajer 

dalam menjalankan aktivitas yang dievaluasi oleh atasan apakah menunjukkan kinerja 

yang baik atau sebaliknya. Karena kinerja manajer cukup baik maka perilaku 

dysfunctional untuk melakukan manipulasi informasi sangat kecil. Dengan demikian 

dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan antara ketergantungan pada pengukuran 

kinerja akuntansi dengan perilaku dysfunctional manipulasi informasi. Agar kinerja 

manajer yang dievaluasi oleh atasan dikatakan baik maka manajer dapat berpeluang 

melakukan tindakan dysfunctional dengan mempermainkan ukuran kinerja sehingga 

kinerja manajer tersebut dapat dinilai sangat baik. Dengan demikian terdapat hubungan 

yang positif antara ketergantungan pada pengukuran kinerja akuntansi dengan perilaku 

dysfunctional gaming. 

Hipotesis 7 ditolak dalam arti budaya nasional berhubungan dengan dengan 

sistem pengendalian manajemen dan perilaku dysfunctional tetapi budaya nasional 

bukan variabel yang pengaruhnya dapat memperkuat atau memperlemah tetapi budaya 

nasional merupakan salah satu diantara variabel yang timbul yang dapat berhubungan 

langsung dengan sistem pengendalian manajemen dan perilaku dysfunctional. 

Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi sebagai bahan 

pertimbangan dalam praktek akuntansi manajemen khususnya perusahaan yang tidak 

hanya yang terdapat di Jawa Tengah tetapi seluruh perusahaan manufaktur yang ada di 

Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian manajemen 

dalam menanggulangi terjadinya perilaku dysfunctional atau pencegahan terhadap 
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perilaku dysfunctional baik itu perilaku dysfunctional  manipulasi informasi maupun 

perilaku dysfunctional manipulasi ukuran kinerja di dalam pemilihan tindakan. Faktor 

budaya nasional menjadi faktor kondisional yang harus diperhatikan dalam 

hubungannya antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku dysfunctional 

agar sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh perusahaan manufaktur 

menjadi   efektif sehingga dapat  memberikan dampak peningkatan kinerja manajerial 

yang baik. 

 

Keterbatasan dan Saran 

  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang ada di Jawa Tengah. Ternyata kondisi yang ada di lapangan  perusahaan yang 

memenuhi kriteria jumlah karyawan yang terdiri dari 200 orang pada perusahan 

manufaktur di Jawa Tengah sedikit. Diharapkan populasi yang diambil dalam penelitian 

selanjutnya lebih luas lagi yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang ada di seluruh 

Indonesia sehingga dapat mengeneralisasi penelitian.  

 Untuk penelitian yang akan datang boleh diuji lebih lanjut khususnya mengenai 

variabel budaya nasional dapat dijadikan sebagai variabel intervening terhadap 

hubungan antara sistem pengendalian manajemen dengan perilaku dysfunctional bukan 

sebagai variabel moderating. Karena dari hasil uji analisis data ternyata budaya nasional 

berhubungan langsung dengan sistem pengendalian manajemen dan perilaku 

dysfunctional, dan tidak memoderasi hubungannya dengan sistem pengendalian 

manajemen dan perilaku dysfunctional. 
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TABEL 1 
RINCIAN PENGEMBALIAN KUESIONER 

 
Keterangan Jumlah Total 
Pengiriman melalui pos 456  
Penyampaian langsung     50  
Total kuesioner yang dikirim  506 
Kuesioner yang kembali dan tidak sampai    43 

Total kuasioner yang sampai  463 
Kuesioner yang sampai sebelum tanggal cutoff   

-         melalui pos 36  
-         diambil langsung 18  

Total kuesioner yang dikembali sebelum tanggal cutoff  54 
Kuesioner yang kembali sesudah tanggal cutoff   

-         melalui pos 26  
-         diambil langsung 14  

Total kuesioner yang kembali  40 
-         melalui pos 62  
-         diambil langsung 32  

Total kuesioner yang kembali  94 
Kuesioner yang tidak digunakan (bukan responden yang 
dimaksud)  14 

Total kuesioner yang digunakan  80 

Tingkat pengembalian (response rate) (94/506 x 100%)  18,58% 
Tingkat pengembalian yang digunakan (usable response 
rate)  15,81% 
(80/506 x 100%)     
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TABEL 2 
PROFIL RESPONDEN 

 
Keterangan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

 Jenis Kelamin   
Wanita 24 30 
Pria 56 70. 

 Umur   
 25 - 30 tahun 9 11,3 
 31 - 35 tahun 23 28,8 
 36 – 40 tahun 28 35 
 41 tahun ke atas 20 25 
 Pendidikan   

 S1 64 80 
    S2 16 20 
 Jabatan   

Manajer Produksi  42 52,5 
 Manajer Pemasaran 38 47,5 
 Masa Kerja   

1 – 5  tahun 11 13,75 
6 – 10  tahun 30 37,5 
11 tahun ke atas 39 48,75 
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TABEL 3 
OUTPUT UJI MULTIKOLINEARITAS (R2, VIF, TOLERANCE DAN 

 KOEFISIEN KORELASI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coefficient Correlations a

1,000 ,236 -,621
,236 1,000 -,751

-,621 -,751 1,000
,003 ,001 -,005
,001 ,010 -,011

-,005 -,011 ,023

JMH_RA
JMH_BP
JMH_SOP
JMH_RA
JMH_BP
JMH_SOP

Correlations

Covariances

Model
1

JMH_RA JMH_BP JMH_SOP

Dependent Variable: JMH_DBGAa. 

Coefficients a

8,765 2,454 3,571 ,001
,750 ,153 ,699 4,900 ,000 ,228 4,395
,302 ,100 ,348 3,026 ,003 ,350 2,859

-,220 ,054 -,393 -4,053 ,000 ,493 2,030

(Constant)
JMH_SOP
JMH_BP
JMH_RA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: JMH_DBGAa. 
 

Coefficient Correlations a

1,000 ,236 -,621
,236 1,000 -,751

-,621 -,751 1,000
,005 ,002 -,010
,002 ,019 -,021

-,010 -,021 ,044

JMH_RA
JMH_BP
JMH_SOP
JMH_RA
JMH_BP
JMH_SOP

Correlations

Covariances

Model
1

JMH_RA JMH_BP JMH_SOP

Dependent Variable: JMH_DBINa. 
 

 
Coefficients a

24,718 3,354 7,369 ,000
,360 ,209 ,376 1,724 ,089 ,228 4,395

-,440 ,137 -,566 -3,219 ,002 ,350 2,859
-,119 ,074 -,238 -1,609 ,112 ,493 2,030

(Constant)
JMH_SOP
JMH_BP
JMH_RA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: JMH_DBINa.  
 

TABEL 4 
OUTPUT UJI AUTOKORELASI : DURBIN WATSON TEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summary b

,805a ,648

 

,634 2,098 ,522
Model

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
WatsonR R Square

1

Predictors: (Constant), JMH_RA, JMH_BP, JMH_SOPa. 

Dependent Variable: JMH_DBGAb. 
 

 
Model Summary b

,421a ,177 ,145 2,868 1,000
Model

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
WatsonR R Square

1

Predictors: (Constant), JMH_RA, JMH_BP, JMH_SOPa. 

Dependent Variable: JMH_DBINb. 
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TABEL 5 
OUPUT UJI HETEROSKEDASTISITAS : UJI GLEJSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients a

4,038 1,251 3,228 ,002
,127 ,078 ,381 1,624 ,108 ,228 4,395

-,080 ,051 -,297 -1,570 ,121 ,350 2,859
-,043 ,028 -,249 -1,565 ,122 ,493 2,030

(Constant)
JMH_SOP
JMH_BP
JMH_RA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Abs_DBGAa. 
 

Coefficients a

,861 2,007 ,429 ,669
,243 ,125 ,433 1,942 ,056 ,228 4,395

-,137 ,082 -,303 -1,683 ,097 ,350 2,859
,042 ,044 ,145 ,953 ,343 ,493 2,030

(Constant)
JMH_SOP
JMH_BP
JMH_RA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Abs_DBINa. 
 

 

 
TABEL 6 

OUTPUT UJI NORMALITAS : UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80
,0000000

2,05800565
,068
,055

-,068
,610
,851

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80
,0000000

2,81265836
,119
,119

-,063
1,063

,208

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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TABEL 7 
HASIL ANALISIS REGRESI TERHADAP VARIABEL DEPENDEN DBGA 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Model Summary

.805a .648 .634 2.098
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), JMH_RA, JMH_BP, JMH_SOPa. 
 

ANOVA b

616.954 3 205.651 46.712 .000a

334.596 76 4.403
951.550 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), JMH_RA, JMH_BP, JMH_SOPa. 

Dependent Variable: JMH_DBGAb. 
 

Coefficients a

8.765 2.454 3.571 .001
.750 .153 .699 4.900 .000
.302 .100 .348 3.026 .003

-.220 .054 -.393 -4.053 .000

(Constant)
JMH_SOP
JMH_BP
JMH_RA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: JMH_DBGAa. 

 
TABEL 8 

HASIL ANALISIS REGRESI TERHADAP VARIABEL DEPENDEN DBIN 
          

           

           

           

           

           

           

           

            

Model Summary

.421a .177 .145 2.868
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), JMH_RA, JMH_BP, JMH_SOPa. 
 

ANOVA b

134.577 3 44.859 5.455 .002a

624.973 76 8.223
759.550 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), JMH_RA, JMH_BP, JMH_SOPa. 

Dependent Variable: JMH_DBINb.  
Coefficients a

24.718 3.354 7.369 .000
.360 .209 .376 1.724 .089

-.440 .137 -.566 -3.219 .002
-.119 .074 -.238 -1.609 .112

(Constant)
JMH_SOP
JMH_BP
JMH_RA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: JMH_DBINa. 
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TABEL 9 
OUTPUT ANALISIS UJI SELISIH MUTLAK TERHADAP VARIABEL 
DEPENDEN DBGA DILIHAT DARI UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER 

INDIVIDUAL 
 

 

  

   

            

            

            

            

            

            

     

Coefficients a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,032 ,415 53,042 ,000
3,170 ,292 ,913 10,859 ,000

-1,304 ,317 -,376 -4,115 ,000
-,812 ,459 -,135 -1,768 ,081

(Constant)
Zscore(JMH_SOP)
Zscore(JMH_NC)
AbsSOP_NC

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Beta t Sig.

Dependent Variable: JMH_DBGAa. 
 

Coef aficients

22,606 ,418 54,119 ,000
2,424 ,269 ,698 9,016 ,000

,049 ,305 ,014 ,161 ,872
-1,318 ,376 -,296 -3,500 ,001

( )Constant
Zscore(JMH_BP)
Zscore(JMH_NC)
AbsBP_NC

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Beta t Sig.

Dependenta.  Variable: JMH_DBGA  
 

Coefficients a

21,807 ,633 34,468 ,000
1,990 ,690 ,573 2,883 ,005

-1,363 ,696 -,393 -1,957 ,054
-,833 1,118 -,082 -,745 ,459

(Constant)
Zscore(JMH_RA)
Zscore(JMH_NC)
AbsRA_NC

Model
1

B Std. Error

Unstandardiz d
Coef

e
ficients

Beta

S
Coef
tandardized

ficients
t Sig.

Dependent Variable: JMH_DBGAa. 
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TABEL 10 
OUTPUT ANALISIS UJI SELISIH MUTLAK TERHADAP VARIABEL 
DEPENDEN DBIN DILIHAT DARI UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER 

INDIVIDUAL 
 

 

  

   

           

           

           

           

           

           

           

Coefficients a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12,259 ,598 20,491 ,000
-1,080 ,420 -,348 -2,567 ,012

,639 ,457 ,206 1,400 ,165
-,915 ,661 -,170 -1,384 ,170

(Constant)
Zscore(JMH_SOP)
Zscore(JMH_NC)
AbsSOP_NC

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Beta t Sig.

Dependent Variable: JMH_DBINa.  
 

Coefficients a

11,465 ,555 20,676 ,000
-1,192 ,357 -,384 -3,340 ,001

,139 ,405 ,045 ,342 ,733
,122 ,500 ,031 ,245 ,807

(Constant)
Zscore(JMH_BP)
Zscore(JMH_NC)
AbsBP_NC

Model
1

B Std. Error

Uns
Coef s

tandardized
ficient

S
Coef s
tandardized

ficient
Beta t Sig.

Dependenta.  Variable: JMH_DBIN  
 

Coefficients a

11,157 ,563 19,801 ,000
-1,802 ,615 -,581 -2,932 ,004
1,302 ,620 ,420 2,099 ,039

,912 ,996 ,101 ,916 ,363

(Constant)
Zscore(JMH_RA)
Zscore(JMH_NC)
AbsRA_NC

Model
1

B Std. Error

Unstandardiz de
Coefficients

Standardized
Coefficients

Beta t Sig.

Dependent Va. ariable: JMH_DBIN


