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ABSTRACT 

A number of theoriest attempt to explain the elements of decision making process 
when one is faced with an ethical dilemma. Trevino’s model (1986) posited a main 
effect of cognitive moral development on ethical behavior moderated by 
reinforcement contingencies. Based on research by Trevino (1986) and Joan (2000), 
this research hypothesized that rewarding ethical behavior (RE) would encourage 
the relation between cognitive moral development and ethical behavior, while 
punishing ethical behavior (PE) will reduce the effect off cognitive moral 
development and ethical behavior. Support for these hypotheses was not fount, but 
this research found that reinforcement contingencies effect the ethical decision 
masking. Rewarding ethical behavior was encouraged the ethical behavior, while 
punishing the ethical behavior was not effect the ethical behavior. 
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1. Pendahuluan 
Etika merupakan konsep fundamental bagi semua bidang, akuntansi, 

permasaran, keuangan, pemerintahan, dan lain-lain. Perilaku dan tindakan etis setiap 

orang akan memberikan dampak bagi orang lain dan bagi organisasi di mana ia 

menjadi bagiannya. Perilaku dan tindakan etis menjadi bagian kritis dari Good 

Corporate Governance. Kesadaran akan pentingnya hal ini justru muncul ketika 

berbagai kasus kontra etis terjadi, baik pada profesi akuntan maupun bisnis secara 

umum. 

Kasus-kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai “faktor-faktor apa 

saja yang menjadi penentu atau mempengaruhi pengambilan keputusan tidak etis 

atau pelanggaran terhadap etika” (Hegarty dan Sims, 1978). Trevino dan 

Youngblood, [1990] menyatakan bahwa terdapat dua pandangan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi tindakan tidak etis yang dibuat oleh seorang individu. 

Pertama, pandangan yang berpendapat bahwa tindakan atau pengambilan keputusan 

tidak etis lebih dipengaruhi oleh karakter moral individu. Kedua, tindakan tidak 

etis lebih dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem reward dan punishment 

perusahaan, iklim etis organisasi dan sosialisasi kode etik profesi oleh organisasi 

dimana individu tersebut bekerja. 

Faktor-faktor karakteristik individu yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan etis antara lain tahapan perkembangan moral (Trevino, [1986]; Trevino 

dan Youngblood, [1990]), gender (Hegarty dan Sims [1978]), locus of control 

(Hegarty dan Sims [1978]; Jones dan Kavanagh, [1996]; Trevino dan youngblood, 

[1990]), sifat Machiavellian (Richmond, [2003]; Hegarty dan Sims, [1978] dan 

Jones dan Kavanagh, [1996]).Faktor organisasional, kultural atau situasional, yang 

dianggap berpengaruh antara lain persaingan (Hegarty dan Sims [1978]), pengaruh 

managerial organisasi (Jones dan Kavanagh, [1996]), Kebijakan organisasi (Hegarty 

dan Sims [1979]), pengalaman kerja (Jones dan Kavanagh, [1996]), dan sistem 

reward (Hegarty dan Sims [1978]). Variabel-variabel tersebut diprediksikan 

memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan etis seorang individu.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa karakteristik personal 

individu yang diprediksikan mempengaruhi pengambilan keputusan etis serta faktor 

kontinjen yaitu lingkungan organisasional yang dapat memperkuat ataupun 

memperlemah hubungan karakteristik personal dengan pengambilan keputusan etis. 
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Faktor karakter personal yang diteliti adalah sifat Machiavellian dan perkembangan 

moral individu.  

Sifat Machiavellian pertama kali diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli pada 

abad ke-16. Christie dan Geis (1970) mendeskripsikan kepribadian Machiavellian 

sebagai suatu kepribadian antisosial, yang tidak memperhatikan moralitas 

konvensional dan mempunyai komitmen ideologis yang rendah. Hasil penelitian 

Richmond menunjukkan bahwa sifat Machiavellian berpengaruh pada 

kecenderungan akuntan untuk menerima sikap-sikap tidak etis dalam menghadapi 

dilema etis dalam menjalankan jasa profesionalnya. 

Perkembangan moral merupakan karakteristik personal yang dipengaruhi 

faktor kondisional, hal ini terlihat bahwa perkembangan moral berkembang selaras 

dengan bertambahnya usia, dimana diasumsikan bahwa seseorang semakin banyak 

mendapatkan pengalaman dengan bertambahnya usia. Semakin baik perkembangan 

moral seseorang yang diukur dengan Defining Issue Test (DIT) (Rest, [1979]), maka 

semakin dapat berperilaku etis (Trevino, [1986]; Trevino dan Youngblood, [1990]).  

Namun demikian, hasil penelitian Sweeney dan Roberts [1997] menemukan 

bahwa perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap perilaku etis. Menurut 

Sweeney dan Roberts [1997] hal ini disebabkan adanya variabel kontinjen yang 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis seseorang. Faktor kontinjen yang 

dimaksud adalah faktor kondisional yaitu penghargaan (reward) dan sanksi 

(punishment) (Hegarty & Sims, 1978). Kedua faktor ini merupakan bagian dari 

kebijakan dan sistem pengendalian dalam sebuah organisasi. Individu yang menjadi 

sebuah anggota organisasi harus dibatasi oleh kebijakan yang dibuat oleh 

manajemen organisasi, sehingga menurut peneliti faktor ini akan memberikan 

pengaruh terhadap tindakan yang diambil oleh anggota organisasi. Faktor tersebut 

diharapkan mampu menjelaskan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang lalu atas 

determinan pengambilan keputusan etis individu.  

2. Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah pengaruh sifat Machavellian terhadap perilaku etis dipengaruhi oleh 

faktor reinforcement contingency? 

Padang, 23-26 Agustus 2006  3
K-AMEN 04



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 

 

2. Apakah pengaruh perkembangan moral terhadap perilaku etis dipengaruhi 

oleh faktor reinforcement contingency? 

3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui pengaruh reinforcement contingency pada hubungan antara sifat 

Machiavellian dengan perilaku etis. 

2. Mengetahui pengaruh reinforcement contingency pada hubungan antara 

perkembangan moral pada perilaku etis. 

4. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti maka 

diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi organisasi untuk penerapan Good Corporate Governance 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

organisasi khususnya dalam penerapan Good Corporate Governance, yaitu 

bahwa upaya mengendalikan sikap etika dapat dilakukan salah satunya 

dengan mengendalikan faktor-faktor pendorong kepribadian Machiavellian, 

perkembangan moral, serta pemberian faktor reinforcement contingency. 

2. Bagi Pendidikan Akuntansi 

Bagi dunia pendidikan secara khusus pendidikan akuntansi, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pengembangan model 

pendidikan akuntansi dengan memperhatikan pembentukan karakter atau 

sifat serta perkembangan moral atau perkembangan pertimbangan etis 

mahasiswa, untuk membentuk perilaku etis mahasiswa para calon akuntan. 

 

5. Tinjauan Teoretis dan Pengembangan Hipotesis 

5.1. Teori Cognitive Moral Development 
Tahun 1969, Kohlberg melakukan penelusuran perkembangan pemikiran 

remaja dan young adults. Kohlberg meneliti cara berpikir anak-anak melalui 

pengalaman mereka yang meliputi pemahaman konsep moral, misalnya konsep 

justice, rights, equality, dan human welfare. Riset awal Kohlberg dilakukan pada 

tahun 1963 pada anak-anak usia 10-16 tahun. Berdasarkan riset tersebut Kohlberg 
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mengemukakan teori pengembangan moral kognitif (Cognitive Moral 

Development). 

Riset Kohlberg memfokuskan pada pengembangan moral kognitif anak 

muda (young males) yang menguji proses kualitatif pengukuran respon verbal 

dengan menggunakan Kohlberg’s Moral Judgement Interview (MJI). Menurut 

prospektif pengembangan moral kognitif, kapasitas moral individu menjadi lebih 

sophisticated dan komplek jika individu tersebut mendapatkan tambahan struktur 

moral kognitif pada setiap peningkatan level pertumbuhan perkembangan moral. 

Pertumbuhan eksternal berasal dari rewards dan punishment yang diberikan, 

sedangkan pertumbuhan internal mengarah pada principle dan universal fairness 

(Kohlberg, [1969] dalam Kohlberg, [1981]). 

Kohlberg mengidentifikasi tiga level perkembangan moral yang terdiri dari: 

Pre-Conventional, Conventional dan Post-Conventional atau Principled. Hasil dari 

risetnya menyimpulkan bahwa perkembangan moral remaja terus bertumbuh.  

Tabel 2.1 

TAHAPAN COGNITIVE MORAL DEVELOPMENT KOHLBERG 

LEVEL APA YANG ”RIGHT” DAN ”WHY” 

Level 1: Pre-Conventional 

Tingkat 1: Orientasi ketaatan dan hukuman 

(Punishment and Obedience Orientation) 

 

 

Tingkat 2: Pandangan Individualistik 

(Intrumental Relativist Orientation) 

 

• Menghindari pelanggaran aturan untuk 

menghindari hukuman atau kerugian. 

Kekuatan otoritas superior menentukan 

“right”  

• Mengikuti aturan ketika aturan tersebut 

sesuai dengan kepentingan pribadi dan 

membiarkan pihak lain melakukan hal yang 

sama. “right” didefinisikan dengan equal 

exchange, suatu kesepakatan yang fair 

Level 2: Conventional 

Tingkat 3: Mutual ekspektasi interpersonal, 

hubungan dan kesesuaian. 

(“good boy or nice girl” orientation) 

Tingkat 4: Sistem sosial dan hati nurani 

(Law and order orientation) 

 

• Memperlihatkan stereotype perilaku yang 

baik. Berbuat sesuai dengan apa yang 

diharapkan pihak lain.  

• Mengikuti aturan hukum dan masyarakat 

(sosial, legal, dan sistem keagamaan) dalam 

usaha untuk memelihara kesejahteraan 

masyarakat. 
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Level 3 Post-Conventional 

Tingkat 5: Kontak sosial dan hak individual 

(Social-contract legal orientation) 

Tingkat 6: Prinsip etika universal 

(Universa ethical principle orientation) 

 

• Mempertimbangkan relativism padangan 

personal, tetapi masih menekankan aturan 

dan hukum.  

• Bertindak sesuai dengan pemilihan pribadi 

prinsip etika keadilan dan hak (perspektif 

rasionalitas individu yang mengakui sifat 

moral). 

 

5.2.  Machiavellianism 
Paham Machiavelianis diajarkan oleh seorang ahli filsuf politik dari Italian 

bernama Niccolo Machiavelli (1469-1527). Machiavellianisme didefinisikan sebagai 

”sebuah proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak reward 

dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain 

mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek (Christie dan Geis [1970]). 

Sifat Machiavellian diekspektasikan menjadi konstruk tambahan yang 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak etis atau membantu menstimulus 

perbedaan perilaku etis. Individu dengan sifat Machiavellian tinggi cenderung lebih 

berbohong (McLaughlin [1970]), kurang bermoral, dan lebih manipulatif.  

Kepribadian Machiavellian dideskripsikan sebagai kepribadian yang kurang 

mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, 

dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah, sehingga mempunyai 

kecenderungan untuk memanipulasi orang lain (Christie and Geis [1970]). Kohlberg 

(1981) menjelaskan bahwa orientasi etika mempunyai hubungan dengan dimensi-

dimensi etis seperti Machiavellianisme.  

Skala Machiavellian ini menjadi proksi perilaku moral yang mempengaruhi 

perilaku pembuatan keputusan etis (Hegarty dan Sims [1978 dan 1979] dan Trevino 

et al. [1985]). Sehingga diekspektasikan bahwa individu dengan sifat machiavellian 

tinggi akan lebih mungkin melakukan tindakan yang tidak etis dibandingkan 

individu dengan sifat Machiavellian rendah. Kepribadian Machiavellian sebagai 

suatu kepribadian antisosial, yang tidak memperhatikan moralitas konvensional dan 

mempunyai komitmen ideologis yang rendah (Christie dan Geis [1970]).  
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5.3. Perilaku Etis 
Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai satu set prinsip moral atau 

nilai (Arens dan Loebbecke,[2000, hal: 76]). Masing-masing orang memiliki satu set 

nilai yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan baik secara eksplisit 

maupun tidak, demikian juga dengan masing-masing kelompok dalam masyarakat. 

Masing-masing kelompok masyarakat ini akan mendefinisikan nilai atau prinsip 

moral yang ideal menurut mereka dengan banyak cara. Misalnya peraturan dan 

undang-undang, doktrin, kode etik untuk kelompok profesional, seperti akuntan, 

serta kode etik antar individu dalam sebuah organisasi.  

Masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang 

tingkat pentingnya sebuah nilai atau prinsip moral. Perbedaan tersebut 

merefleksikan pengalaman hidup, kesuksesan dan kegagalan, atau dapat juga karena 

pengaruh orang tua atau keluarga, teman dan guru.  

Perilaku etis penting dalam sebuah masyarakat, yang berfungsi sebagai cara 

untuk menjaga ketertiban. Perilaku etis menjadi hal penting dalam masyarakat 

karena etika dapat menjadi perekat yang dipegang oleh semua anggota masyarakat. 

Pentingnya etika dalam masyarakat membuat banyak nilai-nilai etis yang dijabarkan 

secara eksplisit dalam sebuah peraturan atau undang-undang. Namun, banyak juga 

nilai-nilai etis yang tidak dapat dijabarkan dalam sebuah peraturan atau undang-

undang, karena sifat judgmental yang menyertai nilai tersebut. Misalnya kejujuran, 

loyalitas, toleransi, tanggung jawab, keadilan, dan lain-lain. 

5.4. Reinforcement Theory 
Reinforcement theory pertama kali dikembangkan oleh Ivan Parlove, seorang 

ilmuan Rusia yang lahir pada tahun 1849, kemudian dikuatkan dengan hasil 

eksperimen beberapa ekperimenter lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa penguatan 

(reinforcement) dapat mengendalikan perilaku. Ada tiga prinsip dasar Reinforcement 

theory yang merupakan rule of consequences, yaitu: (1) konsekuensi diberikannya 

penghargaan (reward) akan dapat meningkatkan perilaku, (2) konsekuensi adanya 

hukuman (punishment) akan menurunkan perilaku, (3) konsekuensi tanpa adanya 

penghargaan dan hukuman akan menghilangkan perilaku. 

Jika kita ingin suatu perilaku seseorang menjadi meningkat dan sering 

muncul pada dirinya, maka ketika perilaku tersebut ditampilkan maka berilah 
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penghargaan terhadap orang tersebut atas dilakukannya perilaku tersebut. Jika kita 

menginginkan suatu perilaku menurun dan tidak sering muncul, maka ketika 

seseorang menampilkan perilaku tersebut berilah hukuman sebagai konsekuensinya. 

Juga bila kita menginginkan suatu perilaku menjadi hilang dari diri seseorang, maka 

ketika perilaku tersebut ditampilkan kita harus mengabaikannya dan tidak perlu 

memberi penghargaan ataupun memberikan hukuman. 

5.5. Pengembangan Hipotesis 
5.5.1. Sifat Machiavellian, Perilaku Etis, dan Reinforcement 

Contingency 
Berdasarkan teori reinforcement, orang akan belajar banyak hal selama 

proses reinforcement Pertama, orang akan belajar tentang perilaku tertentu yang 

mengawali konsekuensi. Misalnya: seorang pelajar yang menyadari bahwa jika ia 

menyelesaikan tugas dengan baik, maka ia akan mendapatkan penghargaan (hadiah). 

Pelajar yang lain menyadari bahwa ia akan mendapatkan hukuman atas tindakan 

tidak sopan yang ia lakukan. Teori tidak membahas mengenai sifat dasar yang 

dimiliki manusia, sehingga seakan-akan mengabaikan sifat dasar/ karakteristik 

individu. Reinforcement ini akan memberikan dampak yang sama pada karakteristik 

individu, demikian pula pada sifat machiavellian. Maka hipotesis ke-tiga 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1a :   pemberian penghargaan pada perilaku etis akan menurunkan 

pengaruh negatif sifat machiavellian terhadap perilaku etis. 

 

H1b :  pemberian hukuman pada perilaku etis akan meningkatkan pengaruh 

negatif sifat machiavellian terhadap perilaku etis. 

 

5.5.2. Perkembangan Moral, Perilaku Etis, dan Reinforcement 

Contingency 
Individu pada level pre-conventioan dan conventional dalam perkembangan 

moral Kohlberg akan mempertimbangkan faktor eksternal dari luar dirinya ketika 

akan membuat keputusan yang terkait dengan dilema etika. Ketika reinforcement 

contingency memberikan penghargaan atau hukuman, individu pada level pre-
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conventional dan conventional, yang benar-benar menjadikan hukuman dan 

penghargaan sebagai alasan atas tindakan yang mereka ambil akan sangat 

mempertimbangkan kedua reinforcement tersebut. Maka hipotesis 4 dirumuskan 

sebagai berikut: 

H2a : pemberian penghargaan pada perilaku etis akan meningkatkan 

pengaruh positif perkembangan moral terhadap perilaku etis. 

 

H2b :  pemberian hukuman pada perilaku etis akan menurunkan pengaruh 

positif perkembangan moral terhadap perilaku etis. 

 

5.6. Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

6. Metodologi Penelitian 

Machiavellianism 

Reinforcement 
Contingency 

Perkembangan 
Pertimbangan Etis 

 
Perilaku Etis 

6.1. Partisipan Penelitian 
Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata 

baik laki-laki maupun perempuan yang sedang menempuh matakuliah Etika Bisnis 

dan Profesi semestre genap tahun ajaran 2005/2006. Mahasiswa yang menjadi 

partisipan sebanyak 60 mahasiswa. Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan 

dengan within subject, sehingga masing-masing partisipan akan menjalani 2 kondisi 

(punish etis & reward etis) dan 1 kondisi control. Dari 60 partisipan tersebut yang 

dapat diolah lebih lanjut hanya 40 partisipan. 

6.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat Machiavellian, 

Perkembangan moral dan perilaku etis. Hanya variabel perilaku etis yang 

dimanipulasi, sedangkan sifat Machiavellian dan perkembangan moral diukur secara 
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langsung melalui kuesioner. Perilaku etis dimanipulasi untuk setiap kondisi, yaitu 

kondisi control, kondisi reward etis dan punish etis. 

6.2.1. Sifat Machiavellian (MACH) 

Persepsi kecenderungan responden yang memiliki sifat Machiavellian diukur 

dengan skala Mach IV yang dikembangkan oleh Christie dan Geis [1970]. Skala 

Mach IV terdiri dari 20 item pertanyaan dengan skala Likert yang akan berisi 

pertanyaan tentang tingkat setuju dan tidak setuju untuk masing-masing item 

pertanyaan. Semakin tinggi skor Mach IV, maka semakin besar sifat 

Machiavelliannya. 

6.2.2. Perkembangan Moral (DIT) 

Persepsi pertimbangan etis responden diukur dengan Defining Issue Test 

(DIT) yang dikembangkan oleh (Rest et al. [1979]). Dalam penelitian ini hanya akan 

digunakan 3 skenario karena adanya perbedaan kultur negara (Ma,[1988]). Ketiga 

kasus skenario etika Rest et al. [1979] yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) The Escape Prisoner, (2) Doctor’s Dilemma, (3) The 

Newspaper. DIT meranking preferensi pengembangan moral individu dengan skor P 

(Principled) Setiap item tersebut menggambarkan setiap tingkatan (tingkat 1-6) dari 

tiga level pengembangan moral Kohlberg. Skor P memuat ”kepentingan relatif yang 

diberikan responden pada pertimbangan-pertimbangan moral prinsip dan 

pengambilan keputusan tentang dilema moral”  

6.2.3. Reinforcement Contingency 

Reinforcement contingency dalam penelitian ini adalah penghargaan dan 

hukuman atas tindakan etis. Pengukurannya dilakukan dengan memberikan tugas 

eksperimen berupa kasus yang didesain menyerupai kondisi nyata dalam sebuah 

organisasi bisnis. Kasus eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yang dikembangkan oleh Trevino (1987) yang dimodifikasi oleh McMahon (2000). 

Ada dua macam kasus yang digunakan yaitu kasus penawaran kompetitif dan kasus 

Kabel. Partisipan diasumsikan berperan sebagai Daniel, seorang Manajer Pemasaran 

Nasional dari perusahaan Micrometer Electronic Corporation, di mana perusahaan 
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sedang menghadapi kasus Penawaran kompetitif dan kasus Kabel. (Kasus di 

Lampiran) 

6.2.4. Perilaku Etis  

Perilaku etis diukur dari keputusan tindakan yang dipilih dalam menghadapi situasi 

dilema etis. Dalam penelitian ini digunakan 5 (lima) kasus dilema etis. Pada masing-

masing kasus perilaku akan diberi skor 1 untuk keputusan etis dan skor 0 untuk 

keputusan tidak etis, sehingga nilai total akan berkisar dari 0 sampai 5. Lima buah 

dilema etis masih dihadapkan pada kasus Micrometer Electronic Corporation, adalah 

(1) Dilema Uang Suap, (2) Dilema Pemenuhan Order, (3) Dilema Komponen 

Produk, (4) Persetujuan Penjualan Kredit, dan (5) Target Penjualan 

6.3.  Metoda Analisis Data 

6.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Evaluasi kualitas data penelitian ini menggunakan pengujian validitas dan 

reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan nilai Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy (Kaiser’s MSA) dan analisis faktor dengan 

ketentuan nilai Kaiser’s MSA>0,50 dan tingkat signifikansi (p value) < 0,05 serta 

factor loading > 0,40. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan ini dilakukan dengan 

uji statistik Cronbach Alpha. Konstruk suatu variabel penelitian dikatakan reliabel 

jika  Cronbach Alpha lebih dari 0.6. Semua variabel dalam penelitian ini valid dan 

reliabel. Khusus untuk variabel sifat Machiavellian hanya 10 pertanyaan yang valid 

dan selanjutnya digunakan untuk analisis 

6.4. Metodel Analisis Data 
Desain eksperimen untuk hipotesis pertama dan kedua adalah 3 x 2 within subject. 

Sifat Machiavellian (MACH) dan perkembangan moral (DIT) akan dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu rendah, sedang dan tinggi, dan partisipan mengambil keputusan 

etis (EDM) dalam dua kondisi yaitu reward etis (RE) dan punish etis (PE). 

Penelitian ini menggunakan ANOVA untuk menguji hipotesis. Uji hipotesisi 

pertama adalah menguji pengaruh reinforcement terhadap hubungan sifat 

Machiavellian dengan perilaku etis. Reinforcement yang dimaksud adalah 

pemberian reward pada perilaku etis dan pemberian punishment pada perilaku etis. 
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Uji hipotesisi kedua adalah menguji pengaruh reinforcement terhadap hubungan 

perkembangan moral dengan perilaku etis. Reinforcement yang dimaksud adalah 

pemberian reward pada perilaku etis dan pemberian punishment pada perilaku etis. 

6.5. Statistik Desktiptif 
Rata-rata tingkat perkembangan moral yang diukur dengan DIT memperlihatkan 

nilai 34%. Rest et.al, (1979) mengemukakan nilai skor P (nilai DIT) berada pada 

range 0-57 yang diekspresikan dalam prosentase 0% - 95%. Nilai ekstrim 0% 

mengindikasikan level 1-level 2 (stage 1 – stage 4) dalam tahap perkembangan 

moral Kohlberg. Nilai skor P menggambarkan probabilitas level 3 (stage 5 – stage 6) 

sebagai respon partisipan terhadap suatu problem moral. Rata-rata DIT partisipan 

penelitian (34%) berarti berada di bawah median (47,5%). Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa partisipan mahasiswa berada pada level 5 tahap 

perkembangan moral Kohlberg, dimana seseorang sudah mulai mempertimbangkan 

relativisme pendangan personal mengenai etika tetapi masih menekankan pada 

aturan dan hukum.  

Tabel 2 

Deskripsi Statistik Perkembangan Moraldan Sifat Machiavellian 

 DIT MACH 

Mean 0.349 2.307 

Median 0.321 2.300 

Std. Deviation 0.127 0.467 

Variance 0.016 0.218 

Minimum 0.11 1.70 

Maksimum 0.64 4.00 

 Sumber: data primer yang diolah 

 Rata-rata derajat sifat Machiavellian yang diukur dengan Skor Mach IV 

berada pada tingkat sedang (Mean 2,3 pada skala 1-5). Menurut Christie dan Geis 

[1970]), sifat Machiavellian diekspektasikan menjadi konstruk yang mempengaruhi 

seseorang untuk berperilaku tidak etis atau membantu menstimulus perbedaan 

perilaku etis. Semakin tinggi karakter Machiavellian seseorang maka semakin tinggi 

kecenderungannya untuk berperilaku tidak etis. Jadi nilai Mach IV partisipan yang 

rendah berarti menunjukkan kecenderungan sedang untuk berperilaku tidak etis.  

Padang, 23-26 Agustus 2006  12
K-AMEN 04



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 

 

 Rata-rata nilai Ethical Decision Making (EDM) yang menggambarkan 

kecenderungan perilaku etis diamati pada masing-masing kondisi yaitu kondisi 

kontrol (CC), kondisi rewarding ethical behavior (RE), dan kondisi punishing 

ethical behavior (PE).  

 

Tabel 3.  Deskripsi Statistik Perilaku Etis 

Berdasarkan Tingkat Perkembangan Moral 

Reinforcement Group DIT Mean Std. Deviation 

PE Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Total 

2.5 

2.8 

2.3 

2.5 

1.33 

1.16 

0.91 

1.12 

RE Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Total 

4.1 

4.0 

4.4 

4.1 

0.77 

0.63 

0.58 

0.66 

CC Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Total 

2.1 

2.3 

2.9 

2.4 

1.07 

0.94 

0.89 

1.00 

    Sumber: data primer yang diolah 

 Pada kondisi kontrol dimana partisipan tidak diberi reinforcement baik 

berupa reward maupun punishment, rata-rata perilaku etis berada pada 

kecenderungan sedang (mean 2.4). Hal yang sama tampak pada kondisi PE dimana 

partisipan mendapat reinforcement berupa pemberian hukuman atas perilaku yang 

etis (mean 2.5). Sementara pada kondisi pemberian penghargaan atas perilaku yang 

etis, tampak peningkatan kecenderungan perilaku yang lebih etis. Partisipan tampak 

berada pada level tinggi atau kecenderungan tinggi untuk mengambil keputusan etis. 

 Rata-rata perilaku etis meningkat, dari level sedang pada kondisi kontrol ke 

level tinggi ketika diberi reinforcement berupa penghargaan atas perilaku etis, pada 

semua level DIT (rendah, sedang, tinggi). Sedangkan pemberian reinforcement 

berupa hukuman atas perilaku etis tampaknya tidak mengubah kecenderungan 

perilaku, dimana pada semua level DIT tetap dari kondisi ke kondisi PE yaitu tetap 

Padang, 23-26 Agustus 2006  13
K-AMEN 04



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 

 

berada pada level sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang lebih bereaksi 

terhadap pemberian reward daripada pemberian punishment. 

 

 

Tabel 4. Deskripsi Statistik Perilaku Etis  

Berdasarkan Sifat Machiavellian 

Reinforcement Group MACH Mean Std. Deviation 

PE Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Total 

2.63 

2.62 

1.00 

2.58 

1.11 

1.14 

. 

1.12 

RE Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Total 

4.08 

4.31 

4.00 

4.17 

0.80 

0.40 

. 

1.00 

CC Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Total 

2.34 

2.71 

1.00 

2.46 

1.09 

0.79 

. 

1.00 

    Sumber: data primer yang diolah 

 Kecenderungan yang sama juga tampak pada grup Machiavellian. Pemberian 

RE menjadikan kecenderungan berperilaku etis tinggi. Hal lain yang dapat diamati 

adalah pada kondisi kontrol grup Machiavellian tinggi memperlihatkan 

kecenderungan perilaku etis yang rendah (mean 1.00), demikian juga pada kondisi 

PE. Kondisi ini sesuai dengan yang dikemukakan Christie & Gies bahwa semakin 

tinggi sifat Machivellian maka kecenderungan semakin berperilaku tidak etis. 

 Uji beda yang dilakukan untuk membuktikan secara statistik mengenai 

adanya pengaruh pemberian reinforcement yaitu pemberian penghargaan atas 

perilaku etis tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan signifikan perilaku 

etis antara kondisi kontrol dengan kondisi RE, dan antara kondisi PE dengan RE. 

Sementara antara kondisi kontrol dan PE tidak ditemukan perbedaan. 
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Tabel 5 

Uji Beda Perilaku Etis pada Kondisi Kontrol, RE, dan PE 

 Reinforcement Reinforcement Sig. 

PE RE 

CC 

0.000 

0.822 

RE PE 

CC 

0.000 

0.000 

Turkey HSD 

CC PE 

RE 

0.822 

0.000 

PE RE 

CC 

0.000 

1.000 

RE PE 

CC 

0.000 

0.000 

Bonferroni 

CC PE 

RE 

1.000 

0.000 

          Sumber : data primer yang diolah 

Hasil ini mendukung kesimpulan bahwa pemberian penghargaan atas 

perilaku etis menghasilkan reaksi signifikan individu untuk berperilaku lebih etis. 

Sementara pemberian hukuman atas perilaku etis tidak cukup menghasilkan reaksi 

individu untuk menurunkan perilaku etisnya. 

6.6. Hasil Analisis 
Analisis yang dilakukan dengan ANOVA menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 6 

Hasil Uji ANOVA 

Interaksi Levene’s Test F 

MACH*RE 4,002** 0,670 

MACH*PE 1,572 0,303 

DIT*RE 2,061 0,538 

DIT*PE 1,357 2,678* 

* sig pada α = 10% 

** sig pada α = 5% 
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Hasil ANOVA diatas menunjukkan bahwa tiga pengujian, yaitu pengaruh 

perkembangan moral (DIT) terhadap perilaku etis yang diukur dengan pengambilan 

keputusan etis (EDM) pada kondisi RE dan PE serta pengaruh sifat Machiavellian 

(MACH) terhadap EDM pada kondisi PE memiliki nilai Levene’s Test yang tidak 

signifikan. Artinya ketiganya memenuhi asumsi ANOVA bahwa tidak ada beda 

varian untuk masing-masing kelompok yang diuji. Sedangkan untuk pengaruh sifat 

Machiavellian (MACH) terhadap EDM pada kondisi RE tidak memenuhi asumsi 

ANOVA, namun hal tersebut tidak fatal untuk ANOVA sehingga analisis masih 

dapat dilanjutkan (Ghozali, 2005) 

Hipotesis 1a dirumuskan bahwa pemberian penghargaan pada perilaku etis 

akan menurunkan pengaruh negatif sifat machiavellian terhadap perilaku etis. 

Berdasarkan teori reinforcement, orang akan belajar banyak hal selama proses 

reinforcement dalam hal ini ketika organisasi memberikan penghargaan atas 

perilaku etis karyawannya. Orang akan belajar tentang perilaku tertentu yang 

mengawali konsekuensi atas keputusan yang akan dibuatnya. Hasil pengujian 

menunjukkan nilai nilai F sebesar 0,670 dan nilai signifikansi sebesar 0,515 

sehingga hipotesis 1a tidak terdukung. Meskipun demikian gambar 1 (lampiran) 

menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pengaruh negatif sifat Machiavellian 

terhadap perilaku etis dapat ditekan dengan pemberian reward atas perilaku etis, 

baik pada seseorang yang memiliki sifat Machiavellian rendah, sedang maupun 

tinggi. 

Hipotesis 1b dirumuskan bahwa pemberian hukuman pada perilaku etis akan 

meningkatkan pengaruh negatif sifat machiavellian terhadap perilaku etis. 

Berdasarkan teori reinforcement, orang akan belajar banyak hal selama proses 

reinforcement. Orang akan belajar tentang perilaku tertentu yang mengawali 

konsekuensi. Hasil pengujian menunjukkan nilai nilai F sebesar 0,303 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,739 sehingga hipotesis 1a tidak terdukung. Hipotesis 1a tidak 

terdukung karena partisipan yang terlibat dalam ekperimen ini memiliki sifat 

Machavellian relatif rendah (sebanyak 57,5%) perbedaan skor MACH yang kecil 

tidak akan menunjukkan variasi perilaku etis. 

Hipotesis 2a dirumuskan bahwa pemberian penghargaan pada perilaku etis 

akan meningkatkan pengaruh positif perkembangan moral terhadap perilaku etis. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai nilai F sebesar 0,586 dan nilai signifikansi 
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sebesar 0,538 sehingga hipotesis 2a tidak terdukung. Meskipun demikian gambar 3 

(lampiran) menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pengaruh positif 

perkembangan moral terhadap perilaku etis dapat ditingkatkan/ dikuatkan dengan 

pemberian reward atas perilaku etis, baik pada seseorang dengan perkembangan 

moral rendah, sedang maupun tinggi. 

Hipotesis 2b dirumuskan bahwa pemberian hukuman pada perilaku etis akan 

menurunkan pengaruh positif perkembangan moral terhadap perilaku etis. Hasil 

pengujian menunjukkan nilai nilai F sebesar 2,678 dan nilai signifikansi sebesar 

0,075 sehingga hipotesis 2b terdukung dengan alpha 10%. Artinya pengaruh positif 

perkembangan moral terhadap perilaku etis akan menurun ketika suatu organisasi 

memberikan hukuman pada anggota organisasinya yang berperilaku etis. Pemberian 

hukuman ini dapat terjadi misalnya ketika keputusan etis yang mereka lakukan 

merugikan organisasi. Hal ini didukung dengan gambar 4 (lampiran) yang 

menunjukkan adanya kecenderungan bahwa seseorang dengan perkembangan moral 

tinggi akan berperilaku lebih tidak etis ketika diberikan hukuman atas perilaku  etis 

yang mereka lakukan. 

7. Kesimpulan & Saran 

7.1. Kesimpulan 
Hipotesis 1a, 1b dan 2a tidak terdukung. Artinya meskipun ada 

kecenderungan pemberian penghargaan atas perilaku etis dapat menstimulus 

seseorang untuk berperilaku lebih etis, namun ternyata pemberian penghargaan atas 

perilaku etis tidak cukup dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Demikian 

halnya dengan hukuman atas perilaku etis juga tidak memberikan dampak yang 

signifikan terhadap pengaruh negatif sifat machiavellian terhadap perilaku etis. 

Hipotesis 2b terdukung, artinya seseorang dengan perkembangan moralnya semakin 

tinggi akan semakin terpengaruh dengan situasi/ kondisi yang ada di lingkungannya 

ketika harus membuat keputusan etis.  

7.2. Saran dan Keterbatasan 
Bagi organisasi sebaiknya tidak memberikan hukuman atas tindakan etis 

apapun pada karyawannya sebab hukuman tersebut secara signifikan akan 

mempengaruhi keputusan etis yang akan dibuat karyawan. Hukuman tersebut 

mampu memicu perilaku tidak etis karyawan, meskipun perkembangan moral 

Padang, 23-26 Agustus 2006  17
K-AMEN 04



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 

 

mereka tinggi. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu partisipan yang terlibat 

dalam eksperimen ini tidak menyebar dengan seimbang untuk masing-masing 

tingkatan skor MACH dan skor DIT. Oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya 

peneliti memberikan beberapa saran, yaitu: (1) mencari partisipan yang memenuhi 

semua skor MACH dan DIT (rendah, sedang dan tinggi) secara berimbang, agar  

lebih dapat dilihat variasi perilaku etisnya. (2) menambah kondisi untuk manipulasi 

yaitu kondisi pemberian reward atas perilaku tidak etis dan pemberian hukuman atas 

perilaku tidak etis. 
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LAMPIRAN 

KASUS EKSPERIMEN  

(REINFORCEMENT CONTINGENCIES) 

 

 

Kasus penawaran kompetitif  

Dua orang teknisi Micrometer Electronic (Edi dan Victor) sedang berada di 

kantor Absolute Studio, salah satu klien potensial Micrometer. Kedua teknisi ini sedang 

menyelesaikan persiapan presentasi pemasaran Micrometer di kantor klien mereka 

tersebut. Ketika klien meningggalkan ruang kantornya sejenak, Edi melihat sebuah 

salinan presentasi penjualan pesaing utama mereka ada di atas meja klien. Maka Edi 

mengambil salinan tersebut dan dimasukkan ke dalam tasnya untuk diserahlan ke 

kantornya (Micrometer). Pada saat itu Victor memperingatkan Edi untuk tidak 

mengambil salinan tersebut. Kondisi kemudian dipecah menjadi lima: 

1. Kondisi Kontrol : Daniel menerima memo dari Customer Service Manager yang 

menjelaskan bahwa Absolute Audio merupakan target pemasaran nomor satu bagi 

Micrometer tahun ini, maka closing a deal dengan mereka sangat penting. Namun ia 

mengatakan bahwa perusahaan tidak yakin bagaimana harus menyikapi perilaku 

teknisi mereka tersebut (Edi dan Victor), dan ia tidak mengharapkan tindakan apapun 

dari Daniel dalam situasi ini, kecuali hanya ingin agar seseorang di departemen 

pemasaran mengetahui akan situasi ini. 

2. Kondisi RE (reward atas perilaku etis) : Daniel menerima memo dari Direktur 

Micrometer mengenai situasi ini, yaitu bahwa perusahaan memberikan penghargaan 
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bagi Victor atas tindakannya berusaha mencegah Edi mencuri salinan tersebut. Victor 

diberi bonus liburan dua minggu atas tanggungan perusahaan. 

3. Kondisi PE (punishment atas perilaku etis): Daniel menerima memo dari Direktur 

Micrometer mengenai situasi ini, yaitu bahwa perusahaan memberikan hukuman 

kepada Victor karena berusaha mencegah tindakan Ed. Tindakan Victor dianggap 

telah mengabaikan peluang untuk memenangkan tender pada Absolute Audio. Ia 

diberi hukuman dua minggu tidak dibayar. 

 

Kasus Kabel 

Perusahaan sedang menghadapi pertanyaan / komplain dari pelanggan mengenai 

penggantian standar kabel dalam produk elektroniknya. 

1. Kondisi Kontrol : Daniel menerima salinan surat dari Direktur Micrometer kepada 

salah satu klien, yang berisi tanggapan atas pertanyaan klien mengenai penggantian 

Kabel standar. 

2. Kondisi RE : Daniel menerima memo dari Direktur Micrometer yang menjelaskan 

situasi ini dari laporan yang dibuat oleh seorang mandor pabrik Tomy. Tomy 

melaporkan bahwa Jakson, manajer pabrik, melakukan penggantian tersebut karena 

alasan pemotongan biaya. Karena meskipun tindakan tersebut berpotensi 

menimbulkan gugatan dari klien, namun penghematan biayanya lebih besar 

dibandingkan potensi tuntutan hukumnya. Direktur dalam memonya menyatakan 

menentang segala bentuk penipuan terhdap pelanggan dalam bentuk apapun. Atas 

laporannya Tomy mendapat peluang promosi teratas. 
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3. Kondisi PE : Daniel menerima memo dari Direktur Micrometer yang menjelaskan 

situasi di atas dan memberi hukuman kepada Tomy karena menentang upaya kreatif 

Jakson dalam menekan biaya. 
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Gambar 4 

Estimated Marginal Means of EDM
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