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ABSTRAK 
 

 

Ni Wayan Rustiarini, Program Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2019, Studi Eksperimen Tekanan 

Ketaatan, Kesempatan, dan Sifat Machiavellian terhadap Perilaku Kecurangan 

Individu. Promotor: Sutrisno T, Ko-Promotor: Nurkholis dan Wuryan Andayani.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya perbedaan perilaku 

kecurangan individu yang disebabkan oleh tekanan ketaatan, kesempatan, dan 

sifat Machiavellian pada kegiatan penyusunan anggaran pengadaan publik. 

Penelitian ini menggunakan eksperimen laboratorium dengan desain faktorial 

2x2x2 mixed factorial. Subjek dalam penelitian ini adalah 96 karyawan yang 

bekerja pada instansi pemerintah dan swasta. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang mendapatkan tekanan 

tinggi dan kesempatan tinggi daripada individu yang mendapatkan tekanan rendah 

dan kesempatan rendah. Meskipun demikian, tekanan untuk mematuhi perintah 

pimpinan hanya dapat dilaksanakan ketika lingkungan organisasi memberikan 

peluang untuk terjadinya kecurangan. Individu yang mendapatkan tekanan tinggi 

dan memiliki kesempatan tinggi merasakan pengaruh negatif (rasa bersalah dan 

tidak nyaman) yang lebih tinggi daripada individu yang mendapatkan tekanan 

rendah dan memiliki kesempatan rendah. Reaksi afektif ini memotivasi individu 

untuk melakukan rasionalisasi. Mayoritas partisipan dalam penelitian ini 

menggunakan alasan “mengalihkan tanggung jawab” untuk merasionalisasi 

tindakan yang dilakukan. Berkaitan dengan karakteristik individual, hasil pengujian 

empiris menunjukkan bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang 

memiliki sifat Machiavellian tinggi daripada Machiavellian rendah. Meskipun 

demikian, setelah melakukan kecurangan, individu Machiavellian tinggi akan 

merasakan pengaruh negatif yang lebih rendah daripada individu Machiavellian 

rendah. Dengan demikian, individu Machiavellian tinggi memiliki tingkat 

rasionalisasi lebih rendah daripada individu Machiavellian rendah.  

 

Kata kunci: perilaku kecurangan, sifat Machiavellian, pengadaan publik, 

rasionalisasi  
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ABSTRACT 
 

 

Rustiarini, Ni Wayan. Doctoral Program in Accounting, Faculty of 

Economics and Business, Universitas Brawijaya. 2019. An Experimental Study on 

Obedience Pressure, Opportunity, and Machiavellian Traits on Individual Fraud 

Behavior. Promoter: Sutrisno, Co-promoters: Nurkholis and Wuryan Andayani. 

 

The objective of this study is to identify differences in individual’s fraud 

behavior caused by obedience pressure, opportunity, and Machiavellian traits in 

the preparation of public procurement budget. This study uses laboratory 

experiment with 2x2x2 mixed factorial design. The subject of this study is 96 

employees of governmental and private offices. This study finds that fraud behavior 

is higher in individuals under high pressure and having high opportunity than in 

those under low pressure and having low opportunity. However, the pressure to 

obey orders from superiors only occurs when organizational environment provides 

opportunity for fraud. Individuals under high pressure and having high opportunity 

feel higher negative influences (guilt and discomfort) than those under low 

pressure and having low opportunity. This affective reaction motivates them to do 

rationalization. Most participants of this study use the reason of “displacing 

responsibility” to rationalize their actions. In regards to individual characteristics, 

the results of the empirical assessment show that fraud behavior is higher in 

individuals with high Machiavellian traits than in those with low Machiavellian traits. 

Nevertheless, after committing fraud, individuals with high Machiavellian traits feels 

lower negative feeling than those with lower Machiavellian traits. Therefore, 

individuals with high Machiavellian traits have lower rationalization than those with 

low Machiavellian traits.  

 

Keywords: fraud behavior, Machiavellian traits, public procurement, rationalization 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian pendahuluan ini membahas mengenai fenomena dan kesenjangan 

penelitian yang melatarbelakangi dan memotivasi dilakukannya penelitian ini. 

Permasalahan tersebut dideskripsikan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teori, praktik, dan kebijakan. 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

        Pengadaan barang dan jasa pada sektor publik memiliki peran strategis. 

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan menunjang aktivitas pelayanan publik, tetapi juga untuk memenuhi 

tujuan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan pengadaan 

publik1 tidak bisa terlepas dari praktik kecurangan. Hasil investigasi yang dilakukan 

pada negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa dari semua proyek 

pemerintah yang mengalami kegagalan, sebesar lima puluh persen dari kegagalan 

tersebut dikarenakan praktik kecurangan dalam proses pengadaan (Jones, 2009). 

Fenomena ini diindikasikan dengan beberapa kondisi, seperti proses dan waktu 

pengadaan tidak sesuai prosedur, pemalsuan dokumen, serta adanya kebocoran 

informasi terkait proses lelang (Delloite, 2014). Indikator lain yang juga menjadi 

gejala terjadinya kecurangan pengadaan, yaitu pengadaan barang tidak sesuai 

kebutuhan, tidak tepat sasaran, tidak berkualitas, tidak efisien, serta penyelesaian 

proyek tidak tepat waktu. Tidak jarang terdapat perbedaan harga yang signifikan 

untuk pengadaan barang satu instansi dengan instansi lainnya, serta sering terjadi 

duplikasi faktur pembelian (Kompas.com, 2011; National Fraud Authority, 2011). 

                                                           
1 Beberapa literatur asing menggunakan istilah pengadaan publik (public procurement) untuk 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Istilah tersebut merujuk kepada aktivitas belanja yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah atas barang dan ataupun jasa yang dibutuhkan 
untuk menjalankan aktivitas pemerintahan (UNODC, 2013). 
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Di Indonesia, sebagian besar kasus korupsi yang terjadi pada instansi 

pemerintah berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa (Nurmandi dan 

Kim, 2015). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2014b) mengungkapkan bahwa 

kasus pengadaan barang dan jasa menempati peringkat kedua setelah kasus 

penyuapan. Kasus paling fenomenal adalah pengadaan Kartu Tanda Penduduk 

elektronik yang menyebabkan kerugian negara terbesar akibat terjadi mark-up 

anggaran sebesar 49 persen. Kasus lainnya, yaitu pengadaan pusat olahraga 

Hambalang dan simulator SIM (Redaksi.id, 2017) semakin menegaskan bahwa 

kegiatan pengadaan publik rentan terhadap kecurangan. Meskipun demikian, 

penelitian tentang topik ini memiliki representasi terbatas dalam dunia akademis. 

 Kecurangan pada kegiatan pengadaan atau sering disebut dengan istilah 

korupsi2 sesungguhnya telah dimulai pada tahap perencanaan anggaran, bahkan 

tahap ini menjadi akar permasalahan kegiatan pengadaan (KPK, 2014a). Proses 

interaksi antara para pelaku anggaran rentan menimbulkan kecurangan, seperti 

budget slack (Davis, DeZoort, dan Kopp, 2006; Hartmann dan Maas, 2010), mark-

up (Yuhertiana, Pranoto, dan Priono, 2016), serta penyelewengan fungsi anggaran 

(Fakhry dan Said, 2014). Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa sebanyak 

20-25 persen dari nilai pengadaan publik mengalami kebocoran akibat malpraktik 

(UNODC, 2013). Meskipun demikian, penelitian tentang kecurangan pada tahap 

penganggaran pengadaan masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak 

membahas kecurangan pengadaan pada tahap pelaksanaan (Arozamena dan 

Weinschelbaum, 2009; Auriol, 2006; Dastidar dan Mukherjee, 2014; Lengwiler dan 

Wolfstetter, 2010). Hal ini menyebabkan topik kecurangan pada penyusunan 

anggaran pengadaan penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

                                                           
2 The Association of Certified Fraud Examiners menyajikan tipe-tipe kecurangan dalam bentuk “fraud 
tree”, yang terdiri dari kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Di 

Indonesia, kecurangan yang dilakukan pada proses pengadaan merupakan tindakan penyimpangan 
yang diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Tuanakotta, 2010; KPK, 2014a).  
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Kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku kecurangan 

adalah Teori Segitiga Kecurangan (The Fraud Triangle). Teori ini merupakan 

kerangka kerja paling umum yang digunakan dalam literatur akademis dan telah 

diadopsi dalam standar auditing, seperti Statement on Auditing Standards (SAS) 

No. 99: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. Namun, teori ini 

masih menimbulkan perdebatan ilmiah karena dipandang belum mapan untuk 

menjelaskan perilaku kecurangan individu dalam organisasi (Free dan Murphy, 

2015; Morales, Gendron, dan Guenin-Paracini, 2014). Akhirnya, beberapa peneliti 

memodifikasi model fraud triangle menjadi fraud diamond, fraud square, fraud 

cube, dan fraud pentagon. Meskipun modifikasi model tersebut mampu menarik 

minat akademisi dan praktisi, model-model tersebut belum mendapat dukungan 

resmi dari badan audit di seluruh dunia karena hanya didasarkan pada pernyataan 

peneliti sendiri, serta belum memiliki pengujian dan dukungan empiris yang 

signifikan (Dellaportas, 2013; Free, 2015). Berdasarkan keterbatasan tersebut, 

peneliti mengombinasikan Teori Segitiga Kecurangan dengan Teori Ketaatan, 

Teori Aktivitas Rutin, Teori Pelepasan Moral, dan Teori Disonansi Kognitif. 

Teori Segitiga Kecurangan menyatakan bahwa kecurangan terjadi apabila 

terdapat tiga unsur, yaitu: 1) tekanan/motivasi, 2) kesempatan, dan 3) rasionalisasi 

(Cressey, 1953). Penelitian ini menggunakan tekanan ketaatan sebagai salah satu 

anteseden kecurangan. Teori Ketaatan menjelaskan bahwa seorang individu 

dapat memengaruhi perilaku individu lain menggunakan otoritas yang dimiliki 

(Milgram, 1963). Elemen kesempatan mengacu pada lingkungan organisasi yang 

menciptakan peluang terjadinya kecurangan. Teori Aktivitas Rutin menegaskan 

bahwa terjadinya kecurangan bergantung pada kondisi yang dimanfaatkan oleh 

pelaku potensial untuk melakukan tindakan (Cohen dan Marcus, 1979). Elemen 

ketiga adalah rasionalisasi. Teori Pelepasan Moral dan Teori Disonansi Kognitif 

menjelaskan bahwa perilaku kecurangan menyebabkan individu merasakan 
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pengaruh negatif3, yaitu rasa bersalah dan tidak nyaman (Bandura, 1991; 

Festinger, 1957) setelah melakukan tindakan. Rasionalisasi adalah salah satu 

upaya untuk mengurangi pengaruh negatif tersebut (Murphy, 2012; Murphy 

dan Dacin, 2011). Penelitian ini menggunakan ketiga elemen Teori Segitiga 

Kecurangan dalam satu model kausal untuk memprediksi perilaku kecurangan. 

Karakteristik individu memengaruhi keterlibatan individu dalam perilaku 

tidak etis (Jones dan Kavanagh, 1996), seperti kecurangan. Dalam penelitian 

akuntansi, perilaku kecurangan berkaitan dengan sifat kepribadian Machiavellian. 

Sifat Machiavellian tinggi ditandai dengan karakteristik egois, materialistis, agresif, 

dan manipulatif (Christie dan Geis, 1970). Individu dengan sifat Machiavellian 

tinggi banyak terlibat dalam kasus penghindaran pajak (Shafer dan Simmons, 

2008), manajemen laba (Shafer dan Wang, 2011), misreporting (Murphy, 2012), 

dan perilaku manipulatif lain (Smith, McTier, dan Pope, 2009). Pada organisasi 

sektor publik, sifat ini tidak akan menguntungkan karena rendahnya komitmen 

individu untuk mengutamakan kepentingan masyarakat (Smith et al., 2009). 

Penelitian ini menguji perilaku kecurangan pada tahap penganggaran 

pengadaan menggunakan metode eksperimen laboratorium. Metode ini dianggap 

sebagai metode paling kuat dalam menjelaskan hubungan kausalitas antara 

variabel independen dengan variabel dependen (Nahartyo dan Utami, 2016). 

Pendekatan eksperimen memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

melakukan manipulasi dan mengontrol variabel-variabel pengganggu sehingga 

peneliti dapat mengamati perilaku subjek eksperimen pada lingkungan yang telah 

dikontrol. Metode ini membantu peneliti untuk memahami perilaku individu, 

termasuk perilaku kecurangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.  

                                                           
3 Peneliti-peneliti sebelumnya menggunakan istilah emosi, perasaan, atau pengaruh secara 

bergantian. Dalam bidang ilmu psikologi sosial, istilah yang paling sering digunakan adalah 
“pengaruh” (lihat Zajonc, 1980, merupakan salah satu artikel pertama yang mendiskusikan fenomena 
ini). 
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1.2  Kebaruan Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur dan hasil-hasil penelitian yang 

telah diuraikan pada latar belakang penelitian, masih terdapat kesenjangan 

penelitian yang perlu didiskusikan kembali dalam penelitian ini. Peneliti mencoba 

untuk menjadikan kesenjangan tersebut sebagai kebaruan dalam penelitian ini.  

Pertama, belum banyak literatur akademis yang membahas perilaku 

kecurangan pada kegiatan pengadaan (Murray, 2014), khususnya pada tahap 

penganggaran pengadaan. Pengadaan publik merupakan kegiatan pemerintah 

yang menggunakan anggaran cukup besar, yaitu sekitar 10-30 persen dari Produk 

Domestik Bruto nasional (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013), 

bahkan mencapai 70 persen pada negara berkembang (Basheka, Oluka, dan 

Karyeija, 2013). Meskipun demikian, sebesar 20-25 persen dari nilai tersebut 

mengalami kebocoran dan malpraktik (UNODC, 2013). Demikian pula halnya 

dengan pengadaan publik di Indonesia yang menyerap 40 persen anggaran pada 

setiap tahunnya (KPK, 2014a). Penggunaan anggaran yang besar justru memicu 

terjadinya kecurangan, bahkan kecurangan dalam pengadaan menjadi sumber 

utama kebocoran anggaran (Tuanakotta, 2010). Kecurangan pengadaan menjadi 

kecurangan terbanyak kedua dari seluruh kasus KPK selama sepuluh tahun 

terakhir. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan anggaran 

pengadaan merupakan akar permasalahan kegiatan pengadaan (KPK, 2014a). 

Meskipun demikian, bukanlah hal yang mudah untuk mendeteksi kecurangan yang 

terjadi. Kecurangan ini bersifat sistemik dan “struktural”, serta telah direncanakan 

dan dipersiapkan secara matang dalam sistem tertentu. Individu yang berada 

dalam sistem tentunya akan saling menjaga kerahasiaan (KPK, 2014a). Dengan 

demikian, adanya keterbatasan data menyebabkan penelitian mengenai perilaku 

kecurangan pada kegiatan pengadaan menjadi kurang berkembang (Graycar, 

2019), terutama pada tahap penyusunan anggaran (Yuhertiana et al., 2016).  
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Kedua, belum banyak peneliti akuntansi yang memfokuskan perhatian 

pada elemen rasionalisasi (Hogan, Rezaee, Riley Jr, dan Velury, 2008; Murphy 

dan Dacin, 2011; Murphy, 2012), khususnya dalam konteks kecurangan. Sampai 

saat ini, elemen ketiga Teori Segitiga Kecurangan ini dipandang masih bersifat 

misteri (Murphy, 2012; Hogan et al., 2008; Wells, 2004) sehingga jumlah kajian 

empiris tentang rasionalisasi masih relatif terbatas. American Institute of Certified 

Public Accountants menyatakan bahwa rasionalisasi merupakan perasaan kognitif 

yang sulit diukur dan diamati secara empiris karena berkaitan dengan pikiran dan 

sisi emosional pelaku (AICPA, 2002). Selain itu, belum ada standar audit yang 

menyediakan pedoman untuk mengukur rasionalisasi secara langsung (Murphy, 

2012). Peneliti biasanya mengamati kecenderungan yang terjadi lalu menarik 

suatu simpulan (Cohen, Ding, Lesage, dan Stolowy, 2010). Dengan demikian, 

masih banyak pengujian empiris yang harus dilakukan untuk menyempurnakan 

konsep rasionalisasi, terutama mengidentifikasi saat yang tepat bagi individu untuk 

merasionalisasi. Waktu untuk memberikan justifikasi menjadi penentu dalam 

merumuskan strategi anti-kecurangan yang tepat (Andon, Free, dan Scard, 2015). 

Secara umum, Teori Segitiga Kecurangan menganggap bahwa rasionalisasi 

dilakukan sebelum individu melakukan kecurangan (prospektif). Namun faktanya, 

pelaku kecurangan melakukan rasionalisasi karena secara psikologis tidak mampu 

menghadapi disonansi dan rasa bersalah setelah selesai melakukan tindakan 

(retrospektif). Akibatnya, strategi anti kecurangan yang telah dirumuskan menjadi 

tidak efektif karena pelaku seringkali melakukan pembenaran setelah tindakan 

kecurangan dilakukan (Trompeter, Carpenter, Desai, Jones, dan Riley Jr, 2013). 

Bertitiktolak dari fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan pada konsep 

rasionalisasi yang bersifat retrospektif sehingga lebih tepat dalam menjelaskan 

alasan-alasan individu terlibat dalam kecurangan, sebagaimana disarankan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya (Free, 2015; Murphy dan Dacin, 2011).  
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1.3 Motivasi Penelitian 

Kegiatan pengadaan publik merupakan fungsi pemerintah yang menyerap 

anggaran publik cukup besar sehingga seringkali menjadi target kecurangan. 

Kecurangan pada kegiatan pengadaan publik sesungguhnya telah dimulai pada 

tahap penyusunan anggaran. Berbagai konflik kepentingan telah mendistorsi 

pengalokasian sumber daya dan meningkatkan risiko kecurangan pengadaan. 

Bertitiktolak pada fenomena tersebut, para akademisi menekankan pentingnya 

penelitian mengenai aspek keperilakuan dalam kegiatan penyusunan anggaran 

(Becker dan Green, 1962; Callahan, 2002; Ebdon, 2002; Siegel dan Marconi, 

1989) untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku kecurangan 

individu. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal. 

Pertama, adanya practical gap dalam proses pelaksanaan pengadaan 

publik. Pengadaan publik merupakan kegiatan yang menggunakan sumber dana 

dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah (negara), bahkan menjadi tujuan 

utama penggunaan anggaran negara di seluruh dunia. Kondisi ini mensyaratkan 

bahwa kegiatan pengadaan seharusnya dilakukan secara akuntabel sehingga 

penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ironisnya, 

praktik pengadaan publik justru menjadi target kecurangan (Plavsic, 2004), bahkan 

menjadi situs kegiatan korupsi pada instansi pemerintahan (Berrios, 2006). Hal ini 

ditunjukkan dengan fakta-fakta empiris bahwa kecurangan pengadaan selalu 

mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, bahkan menjadi kecurangan 

terbanyak kedua yang dilaporkan sebagai kejahatan ekonomi global (Kroll, 2013; 

PwC, 2014). Demikian pula halnya dengan kegiatan pengadaan di Indonesia. 

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah mengatur bahwa kegiatan pengadaan harus memenuhi tujuh prinsip, 

yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Meskipun 

demikian, hasil kajian KPK menunjukkan bahwa kecurangan pengadaan menjadi 
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kecurangan terbanyak kedua yang ditangani KPK selama sepuluh tahun terakhir 

(KPK, 2014a). Adanya kesenjangan antara kondisi normatif dengan fenomena 

yang terjadi di lapangan memotivasi peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penyebab perilaku kecurangan individu pada kegiatan pengadaan publik.  

Motivasi kedua, terdapat theoretical gap pada Teori Segitiga Kecurangan. 

Meskipun teori ini merupakan kerangka umum yang digunakan untuk memprediksi 

perilaku kecurangan individu, beberapa peneliti menganggap bahwa elemen Teori 

Segitiga Kecurangan belum memadai untuk menjelaskan perilaku kecurangan 

yang terjadi (Dorminey, Fleming, Kranacher, dan Riley Jr, 2012; Lokanan, 2015) 

karena dipandang mengabaikan konteks organisasi (Cohen, Krishnamoorthy, dan 

Wright, 2010; Donegan dan Ganon, 2008; Ramamoorti, 2008). Untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut, peneliti mengombinasikan Teori Segitiga Kecurangan 

dengan teori-teori dari bidang ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, dan kriminologi. 

Teori Segitiga Kecurangan juga dipandang tidak mampu untuk menjelaskan satu 

fenomena kritis, yaitu alasan individu melakukan kecurangan, sedangkan individu 

lain tidak melakukan hal tersebut meskipun berada dalam kondisi sama (Albrecht, 

Albrecht, dan Albrecht, 2004; Wells, 2004). Peneliti sebelumnya menyarankan 

agar menambahkan anteseden psikologis atau sosiologis (kepribadian atau 

karakteristik pelaku) untuk melengkapi kerangka Teori Segitiga Kecurangan 

(Akkeren dan Buckby, 2017; Dorminey et al., 2012). Karakteristik individu akan 

menentukan cara seseorang bereaksi (Langton dan Piquero, 2007; Zahra, Priem, 

dan Rasheed, 2005). Penelitian ini menggunakan sifat Machiavellian yang 

mendeskripsikan kepribadian manipulatif dan memiliki moralitas rendah. Karakter 

ini dipandang mampu memprediksi perilaku kecurangan individu (Hartmann dan 

Maas, 2010) sehingga relevan digunakan untuk memprediksi perilaku kecurangan 

dalam konteks pengadaan. Selain itu, studi mengenai Machiavellian belum banyak 

dilakukan pada organisasi sektor publik (nirlaba) (Smith et al., 2009).  
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Motivasi ketiga, adanya empirical gap mengenai peran ketiga elemen Teori 

Segitiga Kecurangan. Selama ini, kajian literatur menggambarkan model segitiga 

kecurangan menggunakan segitiga sama sisi, yang berarti bahwa setiap elemen 

segitiga kecurangan memiliki bobot yang sama. Meskipun demikian, hasil-hasil 

kajian empiris justru menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa peneliti 

menyatakan bahwa kesempatan merupakan prediktor utama kecurangan (Center 

for Audit Quality, 2010; Dellaportas, 2013) namun penelitian lain menunjukkan 

bahwa rasionalisasi merupakan faktor utama kecurangan (Cohen et al., 2010; 

Sykes dan Matza, 1957). Hasil pengujian empiris lain juga menunjukkan bahwa 

tekanan dan rasionalisasi memiliki sedikit peran, bahkan tidak sama sekali karena 

pelaku hanya memerlukan kesempatan untuk melakukan kecurangan (Dorminey, 

Fleming, Kranacher, dan Riley, 2010; Lokanan, 2015). Satu peneliti lainnya 

bahkan menyatakan bahwa ketiga elemen Teori Segitiga Kecurangan tidak 

terbukti sebagai anteseden perilaku kecurangan individu di China (Cieslewicz, 

2012). Berdasarkan hasil-hasil kajian empiris tersebut, penelitian ini menguji 

kembali peran ketiga elemen Teori Segitiga Kecurangan dalam konteks 

kecurangan pengadaan, serta mengidentifikasi elemen Teori Segitiga Kecurangan 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap perilaku kecurangan individu.  

Motivasi keempat, adanya methodological gap dalam penelitian mengenai 

kecurangan. Kecurangan adalah fenomena yang sulit untuk dipahami karena tidak 

ada metode yang tepat digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan yang terjadi 

(Prier dan McCue, 2009). Penelitian survei dipandang tidak memadai untuk 

mengungkapkan kecurangan karena sebagian besar kecurangan bersifat rahasia. 

Informasi hanya diperoleh dari pelaku yang tertangkap namun tidak ada informasi 

sama sekali dari pelaku yang tidak tertangkap (Graycar, 2019). Hasil penelitian 

survei juga tidak dapat diandalkan karena tidak menunjukkan perilaku kecurangan 

yang aktual, hanya berupa persepsi kecurangan atau sikap masyarakat yang tidak 
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memiliki pengalaman langsung dengan perilaku korupsi (Golden dan Picci, 2005). 

Persepsi ini mungkin tidak mencerminkan tindakan kecurangan yang sebenarnya 

terjadi (Donchev dan Ujhelyi, 2014). Informasi kecurangan lain biasanya diperoleh 

dari laporan peristiwa korupsi yang diperoleh dan dipublikasikan oleh media atau 

lembaga anti-korupsi (Graycar, 2019). Berkaitan dengan kecurangan pengadaan, 

bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan terjadinya kecurangan. Kecurangan 

ini diibaratkan dengan fenomena gunung es karena sulit untuk mengamati secara 

empiris (Buchner, Freytag, Gonzalez, dan Guth, 2008). Berdasarkan keterbatasan 

tersebut, peneliti menggunakan metode eksperimen sebagai alternatif untuk 

mengurangi senjangan yang ada. Metode ini dapat mensimulasikan kegiatan 

pengadaan dalam kondisi yang lebih realistis (Buchner et al., 2008) sehingga 

dianggap lebih tepat untuk memahami perilaku individu, khususnya terkait dengan 

pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan kecurangan.  

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan motivasi penelitian yang telah diuraikan, 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah tekanan 

ketaatan, kesempatan, dan sifat Machiavellian berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan individu?”. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirumuskan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu yang 

mendapatkan tekanan ketaatan tinggi dan tekanan ketaatan rendah? 

2. Apakah terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu yang memiliki 

kesempatan tinggi dan kesempatan rendah? 

3. Apakah terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu yang berada 

pada kombinasi kondisi, yaitu tekanan ketaatan tinggi, tekanan ketaatan 

rendah, kesempatan tinggi, serta kesempatan rendah? 
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4. Apakah terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu Machiavellian 

tinggi dan Machiavellian rendah? 

5. Apakah terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu Machiavellian 

tinggi dan Machiavellian rendah yang mendapatkan tekanan ketaatan tinggi 

dan tekanan ketaatan rendah? 

6. Apakah terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu Machiavellian 

tinggi dan Machiavellian rendah yang memiliki kesempatan tinggi dan 

kesempatan rendah? 

7. Apakah terdapat perbedaan pengaruh negatif pada individu yang 

mendapatkan tekanan ketaatan tinggi dan tekanan ketaatan rendah. 

8. Apakah terdapat perbedaan pengaruh negatif pada individu yang memiliki 

kesempatan tinggi dan kesempatan rendah? 

9. Apakah terdapat perbedaan pengaruh negatif pada individu Machiavellian 

tinggi dan Machiavellian rendah? 

10. Apakah terdapat perbedaan rasionalisasi pada individu yang merasakan 

pengaruh negatif tinggi dan pengaruh negatif rendah? 

11. Apakah terdapat perbedaan rasionalisasi pada individu Machiavellian tinggi 

dan Machiavellian rendah? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dan pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang diajukan, secara umum tujuan penelitian adalah untuk 

membuktikan secara empiris bahwa tekanan ketaatan, kesempatan, dan sifat 

Machiavellian memengaruhi perilaku kecurangan individu. Secara khusus, tujuan 

penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menguji bahwa terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu yang 

mendapatkan tekanan ketaatan tinggi dan tekanan ketaatan rendah. 
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2. Menguji bahwa terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu yang 

memiliki kesempatan tinggi dan kesempatan rendah. 

3. Menguji bahwa terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu yang 

berada pada kombinasi kondisi, yaitu tekanan ketaatan tinggi, tekanan 

ketaatan rendah, kesempatan tinggi, serta kesempatan rendah. 

4. Menguji bahwa terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu 

Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. 

5. Menguji bahwa terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu 

Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah yang mendapatkan tekanan 

ketaatan tinggi dan tekanan ketaatan rendah. 

6. Menguji bahwa terdapat perbedaan perilaku kecurangan pada individu 

Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah yang memiliki kesempatan 

tinggi dan kesempatan rendah. 

7. Menguji bahwa terdapat perbedaan pengaruh negatif pada individu yang 

mendapatkan tekanan ketaatan tinggi dan tekanan ketaatan rendah. 

8. Menguji bahwa terdapat perbedaan pengaruh negatif pada individu yang 

memiliki kesempatan tinggi dan kesempatan rendah. 

9. Menguji bahwa terdapat perbedaan pengaruh negatif pada individu 

Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. 

10. Menguji bahwa terdapat perbedaan rasionalisasi pada individu yang 

merasakan pengaruh negatif tinggi daripada pengaruh negatif rendah. 

11. Menguji bahwa terdapat perbedaan rasionalisasi pada individu Machiavellian 

tinggi dan Machiavellian rendah? 

 

1.6 Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan tiga kontribusi, yaitu kontribusi teori, 

praktik, dan kebijakan. 
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1.6.1 Kontribusi Teori 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teori sebagai berikut: 

a) Hasil penelitian ini mendukung Teori Segitiga Kecurangan bahwa tekanan 

ketaatan dan kesempatan memengaruhi individu untuk melakukan 

kecurangan. Perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang 

mendapatkan tekanan untuk mematuhi perintah atasan dan memiliki 

kesempatan untuk melakukan kecurangan. Meskipun demikian, ketika 

kedua variabel tersebut berinteraksi, hasil pengujian menunjukkan bahwa 

kesempatan merupakan prediktor utama kecurangan, sedangkan 

tekanan hanya menjadi pemicu kecurangan. Dengan demikian, temuan 

ini sekaligus memberi tambahan bukti empiris kepada akademisi untuk 

mengevaluasi model segitiga kecurangan, serta mengembangkan 

indikator kecurangan lain, khususnya dalam konteks pengadaan publik.  

b) Hasil penelitian ini mendukung Teori Ketaatan bahwa tekanan pimpinan 

atau pihak-pihak yang memiliki otoritas menyebabkan individu cenderung 

untuk melakukan kecurangan. Meskipun demikian, hasil penelitian ini 

mendukung Teori Ketaatan hanya ketika lingkungan organisasi permisif 

terhadap aktivitas kecurangan. Sebaliknya, lingkungan organisasi yang 

memiliki struktur pengendalian internal memadai justru tidak mendukung 

relevansi Teori Ketaatan tersebut. Hasil ini memberi pemahaman kepada 

akademisi, sekaligus melengkapi hasil pengujian empiris sebelumnya 

bahwa perintah pimpinan hanya dapat memengaruhi keterlibatan individu 

dalam kecurangan apabila lingkungan organisasi memiliki peluang untuk 

melakukan kecurangan tersebut.  

c) Hasil penelitian ini mendukung Teori Aktivitas Rutin bahwa lingkungan 

organisasi yang kondusif terhadap kecurangan menciptakan peluang bagi 

individu untuk melakukan kecurangan. Dengan demikian, lingkungan 
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organisasi turut menentukan perilaku individu dalam organisasi tersebut. 

Hasil ini memberi bukti empiris kepada akademisi untuk mengembangkan 

strategi pengendalian internal yang efektif sehingga dipandang dapat 

mengurangi kesempatan individu untuk melakukan kecurangan. 

d) Hasil penelitian ini mendukung Teori Pelepasan Moral bahwa individu 

harus menonaktifkan mekanisme pengaturan diri sendiri sebelum 

melakukan tindakan tidak etis. Hasil ini sekaligus mengembangkan Teori 

Pelepasan Moral dengan cara melakukan pengujian terkait respon afektif 

yang dialami individu setelah melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini 

memberi pengetahuan kepada akademisi yang hendak melakukan 

penelitian di masa mendatang untuk memahami faktor psikologis pelaku 

sehingga dapat mengantisipasi ancaman peningkatan kecurangan. 

e) Hasil penelitian ini mendukung Teori Disonansi Kognitif bahwa faktor 

psikologis (rasa bersalah dan tidak nyaman) yang dirasakan individu 

setelah melakukan kecurangan akan menentukan rasionalisasi individu. 

Temuan ini memberi bukti empiris awal kepada akademisi selanjutnya 

untuk mengembangkan konsep rasionalisasi sehingga dapat memahami 

dengan tepat alasan-alasan yang melatarbelakangi individu terlibat dalam 

kecurangan pengadaan. 

f) Hasil penelitian ini mendukung literatur dan kajian empiris sebelumnya 

bahwa sifat Machiavellian memengaruhi perilaku kecurangan individu. 

Sifat Machiavellian akan berinteraksi dengan faktor situasional, yaitu 

tekanan ketaatan dan kesempatan sehingga kedua faktor tersebut justru 

memfasilitasi individu Machiavellian tinggi untuk melakukan kecurangan. 

Temuan ini memberi bukti empiris kepada akademisi selanjutnya bahwa 

sifat Machiavellian relevan digunakan untuk memprediksi kecurangan, 

khususnya dalam organisasi sektor publik. 
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1.6.2 Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktik sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian atas ketiga elemen teori segitiga kecurangan memberi 

bukti empiris kepada kepala daerah bahwa tekanan ketaatan dan 

kesempatan dapat meningkatkan potensi terjadinya kecurangan dalam 

organisasi. Temuan ini sekaligus memberi informasi kepada pimpinan 

untuk senantiasa memonitoring dan mengevaluasi proses penyusunan 

anggaran setiap organisasi perangkat daerah.  

b. Hasil pengujian mengenai sifat Machiavellian memberi informasi kepada 

pimpinan organisasi untuk mempertimbangkan karakteristik individu 

Machiavellian ketika hendak mempromosikan atau memposisikan 

bawahan pada jabatan-jabatan vital atau strategis dalam organisasi. 

 

1.6.3 Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi kebijakan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian atas ketiga elemen teori segitiga kecurangan dapat 

digunakan oleh regulator untuk merumuskan format evaluasi kinerja 

pengelolaan anggaran organisasi perangkat daerah, serta menjadi 

masukan untuk memperbaiki kebijakan yang ada. 

b. Hasil pengujian ketiga elemen teori segitiga kecurangan juga dapat 

digunakan oleh lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal 

dalam merancang kebijakan atau strategi yang efektif untuk mendeteksi 

dan mencegah kecurangan di masa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bagian ini menguraikan teori-teori dan telaah literatur dalam penelitian ini. 

Teori utama yang digunakan adalah Teori Segitiga Kecurangan, yang diperkuat 

dengan beberapa teori pendukung, yaitu Teori Ketaatan, Teori Aktivitas Rutin, 

Teori Pelepasan Moral, dan Teori Disonansi Kognitif. Bagian ini juga menjelaskan 

kegiatan dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, ketiga elemen 

segitiga kecurangan, serta uraian mengenai sifat Machiavellian. 

2.1 Teori Segitiga Kecurangan (The Fraud Triangle Theory) 

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan perilaku kecurangan 

adalah teori The Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Cressey (1953). Menurut 

teori ini, kecurangan terjadi ketika terdapat tiga kondisi, yaitu tekanan/motivasi, 

kesempatan, dan rasionalisasi. Fraud Triangle merupakan model konseptual yang 

berfungsi sebagai pedoman dalam memahami anteseden kecurangan. Teori ini 

mendapat dukungan resmi dari badan pembuat standar audit internasional dan 

para profesional audit. Sebagai contoh, Fraud Triangle diadopsi dalam Fraud 

Examiners Manual dan setiap buku teks yang membahas mengenai audit dan 

sistem informasi. Elemen-elemen Fraud Triangle menjadi bagian integral dari AU 

Public Company Accounting Oversight Board Section 316 dan Statement on 

Auditing Standards No. 99 tentang Consideration of Fraud in Financial Statement 

Audit yang menjadikan konsep ini sebagai metode standar untuk memahami 

perilaku kecurangan individu dalam organisasi (lihat American Institute of Certified 

Public Accountants, 2002; Auditing Standards Board, 2002). Hasil-hasil penelitian 

dalam bidang audit juga mendukung penerapan Fraud Triangle dalam berbagai 

skema kecurangan (Hogan et al., 2008), bahkan penggunaan Fraud Triangle 

dapat meningkatkan penilaian atas risiko kecurangan (LaSalle, 2007). 

https://pcaobus.org/Standards/Archived/PreReorgStandards/Pages/AU316.aspx
https://pcaobus.org/Standards/Archived/PreReorgStandards/Pages/AU316.aspx
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Elemen pertama The Fraud Triangle adalah tekanan/motivasi. Cressey 

(1953) mengartikan konsep awal tekanan sebagai permasalahan keuangan yang 

tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Beberapa peneliti mengkritisi dan 

menyatakan bahwa konsep tersebut tidak cukup kuat dan tidak lengkap untuk 

memotivasi individu melakukan kecurangan (Dorminey et al., 2010). Akhirnya, 

sejumlah penelitian memperluas konsep Cressey menjadi tekanan keuangan dan 

non-keuangan (Albrecht, Albrecht, dan Albrecht, 2008; Donegan dan Ganon, 

2008; Dorminey et al., 2012; Wolfe dan Hermanson, 2004).  

Berbagai bentuk tekanan keuangan, seperti kegagalan bisnis/investasi, 

kebangkrutan, atau utang tidak terkendali menjadi katalisator perilaku kecurangan 

(Albrecht et al., 2008; Dellaportas, 2013; Hogan et al., 2008). Kegagalan dalam 

memenuhi harapan pasar (Power, 2013), serta ketidakmampuan bersaing dengan 

perusahaan lain (Albrecht et al., 2004) juga rentan memicu manajer melakukan 

kecurangan (Choo dan Tan, 2007) atau manajemen laba (Brennan dan McGrath, 

2007; Dichev, Graham, Harvey, dan Rajgopal, 2013). Penyebab kecurangan lain 

adalah masalah pribadi, seperti besarnya biaya pernikahan, perceraian, atau 

tagihan medis (Dorminey et al., 2010; Efendi, Srivastava, dan Swanson, 2007).  

Tekanan non-keuangan dapat disebabkan oleh beban pekerjaan sehingga 

individu mengalami ketidakpuasan dan ketidakadilan di tempat kerja (Baucus, 

1994; Herbert, Green, dan Larragotte, 1998), keserakahan dan balas dendam 

(Dellaportas, 2013), bahkan frustrasi dengan pekerjaan (Albrecht et al., 2008). 

Kecurangan juga dapat diakibatkan oleh utang perjudian dan kecanduan obat 

(Kelly dan Hartley, 2010). Berbagai bentuk motivasi egosentris, seperti keinginan 

mendapatkan prestise lebih tinggi (Rezaee, 2005), terobsesi kekuasaan (Duffield 

dan Grabosky, 2001), takut kehilangan status sosial (Heath, 2008; Piquero, 2012), 

serta pemenuhan gaya hidup mewah (Albrecht et al., 2008; Dellaportas, 2013) 

juga memotivasi individu untuk melakukan kecurangan. 
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Dalam konteks organisasi, tekanan yang sulit dihindari adalah tekanan 

untuk mematuhi perintah pimpinan atau pihak yang memiliki otoritas. Tekanan 

pimpinan kepada bawahan dapat memicu terjadinya manipulasi akuntansi (Feng, 

Ge, Luo, dan Shevlin, 2011; Lou dan Wang, 2011), manajemen laba (Dichev et al., 

2013), penyesuaian nilai persediaan (Bishop, DeZoort, dan Hermanson, 2016), 

serta misreporting laporan keuangan (Mayhew dan Murphy, 2014). Akuntan 

manajemen yang mendapatkan tekanan atasan juga akan cenderung melakukan 

slack anggaran (Davis et al., 2006; Hartmann dan Maas, 2010). 

Elemen kedua The Fraud Triangle adalah kesempatan, diartikan sebagai 

peluang untuk melakukan kecurangan, menutupi, serta menghindari hukuman 

(Tittle, Ward, dan Grasmick, 2004). Kecurangan tidak akan terjadi tanpa adanya 

kesempatan meskipun individu mendapatkan tekanan tinggi. Kecurangan terjadi 

ketika perusahaan memiliki sistem pengendalian internal tidak efektif (Norman, 

Rose, dan Rose, 2010; Rae dan Subramaniam, 2008; Schuchter dan Levi, 2015), 

pengetahuan administrasi dan bisnis yang rendah (Dellaportas, 2013), kegagalan 

menerapkan aturan etika (Abbasi, Albrecht, Vance, dan Hansen, 2012), kesulitan 

dalam mendeteksi dan menangkap para pelaku (Dorminey et al., 2012; Schuchter 

dan Levi, 2015), serta budaya organisasi (Center for Audit Quality, 2010).  

 Elemen ketiga The Fraud Triangle adalah rasionalisasi. Rasionalisasi 

bukan sekadar justifikasi atas tindakan yang dilakukan namun merupakan alasan 

nyata yang melatarbelakangi suatu tindakan. Rasionalisasi adalah mekanisme 

psikologis individu untuk melepaskan diri dari perasaan bersalah atau disonansi 

kognitif yang tidak dapat dihindari (Dorminey et al., 2012; Murphy dan Dacin, 

2011). Individu menggunakan berbagai ungkapan untuk merasionalisasi, seperti 

"hanya sementara", "manajemen tidak peduli", "manajemen ikut berpartisipasi”, 

"tidak ada yang dirugikan", serta "saya pantas mendapatkan ini" (Dellaportas, 

2013; Klenowski, 2012; Murphy, 2012; Stadler dan Benson, 2012).  
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2.2 Teori Ketaatan (Obedience Theory) 

Teori Ketaatan menyatakan bahwa individu yang mempunyai kekuasaan 

dapat memengaruhi perilaku orang lain melalui otoritas yang diberikan (Milgram, 

1963). Sejarah mengenai Teori Ketaatan berawal dari penelitian eksperimen yang 

dilakukan Stanley Milgram untuk mengukur kesediaan peserta dalam mematuhi 

perintah figur berotoritas. Studi tersebut mengarahkan peserta yang berperan 

sebagai guru untuk memberikan sejumlah soal, sedangkan peserta yang berperan 

sebagai siswa wajib menjawab soal tersebut. Apabila siswa memberikan jawaban 

salah, guru memberikan kejutan listrik kepada siswa tersebut. Sebaliknya, apabila 

memilih diam atau menolak memberikan jawaban, siswa tersebut akan tetap 

diberikan kejutan listrik karena dianggap sebagai jawaban yang salah. Hasil studi 

tersebut menunjukkan bahwa sebesar 65 persen partisipan mengikuti perintah 

guru selaku figur yang dianggap memiliki otoritas yang sah.  

Studi yang dilakukan Milgram memberikan beberapa bukti empiris yang 

relevan dengan penelitian ini. Pertama, individu akan membenarkan tindakan yang 

dilakukan dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut mengikuti perintah atasan. 

Kedua, pentingnya keberadaan figur berotoritas yang memiliki legitimasi, terlebih 

budaya yang dianut mengajarkan untuk mematuhi figur otoritas, seperti penguasa, 

atasan, guru, dan orang tua. Ketiga, ketika intensitas tekanan meningkat secara 

bertahap, perubahan perilaku menjadi semakin kuat (Bishop et al., 2016).  

Teori ini menegaskan bahwa individu yang tunduk pada perintah tertentu 

dapat membuat keputusan yang bertentangan dengan sikap, kepercayaan, dan 

nilai mereka. Individu akan memposisikan diri sebagai agen sehingga mengizinkan 

pihak lain mengatur perilaku mereka, atau menggeser tanggung jawab kepada 

pihak yang memberikan perintah (Burger, 2009). Kunci keberhasilan terletak pada 

kekuatan ekspektasi dan peran pihak yang memiliki otoritas untuk mengendalikan 

individu lain dan membuatnya memenuhi permintaan (Hogg dan Cooper, 2003).  
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2.3 Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory) 

Teori Aktivitas Rutin menjelaskan cara individu melakukan aktivitas rutin  

yang dapat menciptakan kesempatan (Cohen dan Marcus, 1979). Aktivitas rutin 

didefinisikan sebagai aktivitas berulang dan umum untuk menyediakan kebutuhan 

individu. Teori ini pada awalnya digunakan untuk menangani kejahatan jalanan 

tradisional namun saat ini telah dikembangkan untuk menganalisis kejahatan 

kerah putih (Benson, Madensen, dan Eck, 2009; Pratt, Holtfreter, dan Reisig, 

2010). Inti dari Teori Aktivitas Rutin bahwa terjadinya kejahatan bergantung pada 

kesempatan yang ada (Osgood, Wilson, O’Malley, Bachman, dan Johnston, 1996). 

Teori Aktivitas Rutin didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu: (a) pelaku 

yang termotivasi, (b) target yang sesuai, dan (c) tidak ada pengawas yang kapabel 

(Cohen dan Marcus, 1979). Tingkat kejahatan akan meningkat ketika ketiga unsur 

tersebut terkonvergensi dalam ruang dan waktu. Teori ini menekankan bahwa 

peluang kejahatan dibentuk dari lingkungan sekitar yang dimanfaatkan oleh pelaku 

potensial untuk melakukan kejahatan (Benson et al., 2009). Lingkungan memiliki 

peran penting dalam menentukan perilaku manusia (Wortley dan Mazerolle, 2008).  

Unsur pertama dari Teori Aktivitas Rutin, yaitu pelaku yang termotivasi, 

merupakan individu yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan 

kejahatan. Teori ini menekankan bahwa individu yang rasional akan tertarik pada 

peluang untuk mendapatkan keuntungan sehingga setiap orang dapat menjadi 

pelaku (Schreck, 2017). Unsur kedua adalah adanya korban atau target, yaitu 

seseorang atau aset fisik organisasi yang menarik dan memungkinkan pelaku 

kecurangan untuk memenuhi tujuan. Terdapat empat elemen yang menyebabkan 

suatu target dianggap menarik, yaitu nilai, inersia, visibilitas, dan aksesibilitas 

(Felson dan Clarke, 1998). Unsur ketiga, yaitu tidak terdapat pengawas yang 

kapabel dalam mencegah kejahatan. Dalam hal ini unsur pengawasan biasanya 

dilakukan oleh figur otoritas yang bertanggung jawab (Schreck, 2017).  
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2.4 Teori Pelepasan Moral (Moral Disengagement Theory) 

Teori Pelepasan Moral yang dikemukakan oleh Bandura (1999) berkaitan 

dengan faktor-faktor personal yang berasal dari pikiran (kognisi) moral, reaksi diri 

afektif, serta faktor lingkungan yang saling berinteraksi dengan tindakan moral 

seseorang. Moral disengagement memfasilitasi tindakan buruk individu karena 

pada saat yang bersamaan, proses pengendalian moral dan mekanisme kognitif 

individu tersebut tidak aktif. Individu yang melakukan tindakan tidak etis akan 

membebaskan diri dari sanksi dan rasa bersalah sehingga memungkinkan terlibat 

dalam pembuatan keputusan yang tidak etis (Detert, Trevino, dan Sweitzer, 2008). 

Pelepasan moral memiliki peran penting dalam menjelaskan keterlibatan individu 

dalam perilaku menyimpang (Moore, 2008), tanpa gangguan kognitif yang nyata. 

Pelepasan moral juga berkorelasi positif dengan perilaku tidak etis di tempat kerja 

dan menjadi indikator untuk pelanggaran kerah putih (Barsky, 2011; Christian dan 

Ellis, 2014; Moore, Detert, Klebe Trevino, Baker, dan Mayer, 2012). 

Proses pelepasan moral terjadi melalui delapan mekanisme kognitif yang 

memfasilitasi perilaku tidak etis (Bandura, Barbaranelli, Caprara, dan Pastorelli, 

1996), yaitu sebagai berikut: 

1) Pembenaran secara moral (moral justification), merupakan suatu proses ketika 

individu melakukan tindakan amoral kepada diri sendiri atau orang lain namun 

tindakan tersebut tampak dibenarkan secara moral. Kondisi ini dapat dikatakan 

sebagai proses membingkai ulang perilaku tidak etis sebagai suatu kebajikan. 

Misal, melakukan korupsi dengan alasan uangnya diberikan ke panti asuhan. 

2) Penghalusan istilah (euphemistic labeling), yaitu menggunakan ungkapan yang 

lebih halus untuk menyembunyikan rasa bersalah. Penggunaan istilah atau 

bahasa yang netral bertujuan untuk mengubah kesan perilaku buruk menjadi 

perilaku yang terlihat tidak terlalu buruk, atau bahkan terlihat baik. Misalnya, 

koruptor mengganti istilah “suap” dengan “ucapan terima kasih”. 
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3) Perbandingan yang menguntungkan (advantageous comparison), yaitu individu 

membandingkan tindakan keliru yang dilakukan dengan tindakan lain yang 

lebih besar sehingga membuat perilakunya dapat diterima. Misalnya, individu 

yang melakukan kecurangan laporan keuangan berargumen bahwa tindakan 

tersebut tidak seburuk tindakan yang dilakukan karyawan pada kasus Enron. 

4) Melemparkan tanggung jawab (displacement of responsibility), yaitu perbuatan 

individu yang tidak ingin disalahkan dengan cara melemparkan tanggung jawab 

kepada figur otoritas yang mungkin mengarahkan secara eksplisit. Misalnya, 

pegawai melakukan mark up harga barang karena diperintahkan oleh atasan.  

5) Menyebarkan tanggung jawab (diffusion of responsibility), yaitu individu merasa 

bahwa kesalahan tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri namun juga 

dilakukan oleh orang lain. Difusi tanggung jawab bertujuan untuk meminimalkan 

risiko yang diterima. Misalnya, koruptor merasa tidak bersalah karena korupsi 

dilakukan bersama temannya. Anggota kelompok merasa bahwa tiap anggota 

memiliki bagian atas tindakan yang dilakukan terhadap kelompok tersebut. 

6) Mendistorsi konsekuensi (distortion of consequences), yaitu tidak menghargai 

atau sangat sedikit usaha untuk menghargai pihak lain. Individu tidak akan 

memedulikan konsekuensi atau risiko dari tindakan yang dilakukan meskipun 

skalanya kecil. Misalnya, koruptor akan beranggapan bahwa mengorupsi uang 

yang jumlahnya sedikit tidak akan berpengaruh apapun bagi perusahaan.  

7) Menyalahkan pihak lain (attribution of blame), yaitu individu tidak ingin 

disalahkan sehingga menyalahkan orang lain atas tindakan yang dilakukan. 

Individu membela diri dengan cara meletakkan kesalahan kepada orang lain. 

Misalnya, koruptor melakukan korupsi karena menganggap individu yang 

bertugas melakukan pengendalian internal tidak bekerja dengan maksimal.  

8) Dehumanisasi (dehumanization), yaitu tindakan individu yang tidak manusiawi 

pada orang yang menjadi korban.  
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2.5 Teori Disonansi Kognitif (Cognitive Dissonance Theory) 

Teori Disonansi Kognitif diperkenalkan oleh Festinger (1957) sebagai suatu 

pendekatan untuk memahami area komunikasi dan pengaruhnya pada lingkungan 

sosial. Disonansi adalah keadaan psikologis individu ketika secara bersamaan 

menghadapi dua kognisi yang tidak konsisten (Aronson, 1969). Kognisi mencakup 

pengetahuan, gagasan, keyakinan, pendapat, atau perasaan individu tentang diri 

atau lingkungannya. Disonansi disebabkan oleh konflik antar kognisi, yaitu 

ketidaksesuaian antara kognisi dengan tindakan yang dilakukan (Festinger, 1957). 

Teori Disonansi Kognitif memiliki tiga asumsi dasar. Pertama, manusia 

sensitif terhadap inkonsistensi antara sikap dan tindakannya. Seseorang yang 

mengalami disonansi selalu berupaya untuk mengurangi inkonsistensi tersebut. 

Kedua, inkonsistensi akan menyebabkan disonansi yang mendorong seseorang 

untuk menguranginya. Derajat inkonsistensi seorang individu dengan individu lain 

akan berbeda karena tingkat sensitivitas setiap orang berbeda. Ketiga, disonansi 

dikurangi melalui tiga cara, yaitu: (1) mengubah sikap, (2) mengubah tindakan, 

atau (3) merasionalisasi disonansi yang terjadi (Nahartyo dan Utami, 2016). 

Kebutuhan untuk merasionalisasi perilaku secara psikologis berakar pada 

teori disonansi kognitif, termasuk menjelaskan perilaku kecurangan individu dalam 

organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa sesungguhnya manusia bukanlah 

makhluk yang rasional namun makhluk yang menyukai rasionalisasi (Aronson, 

1969). Oleh karena itu, manusia seringkali memberikan justifikasi pada tindakan 

yang dilakukan. Demikian pula dengan pelaku kecurangan yang merasionalisasi 

tindakan “kriminal” yang dilakukan dengan menyatakan hal tersebut sebagai 

konsekuensi dari pekerjaan (Ashforth dan Anand, 2003; Ball, 2009; Nieuwenboer 

dan Kaptein, 2008; Rae dan Subramaniam, 2008). Pelaku kejahatan kerah putih 

akan mengakui tindakan yang dilakukan namun menolak apabila dikatakan 

sebagai tindakan kriminal atau memiliki maksud kriminal (Cressey, 1953).  
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2.6 Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah, atau disebut 

pengadaan publik memiliki beberapa pengertian umum. Pengadaan publik adalah 

proses atau sistem pembelian produk (barang, jasa, atau kombinasi keduanya) 

yang dilakukan organisasi publik (Edquist dan Zabala-Iturriagagoitia, 2012). Istilah 

pengadaan publik juga mengacu pada kegiatan akuisisi barang dan jasa yang 

dilakukan organisasi pemerintah atau sektor publik (Uyarra dan Flanagan, 2010).  

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan memperoleh barang 

dan jasa oleh organisasi kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang dimulai 

dari perencanaan kebutuhan sampai perolehan barang dan jasa. Kegiatan ini 

menggunakan sumber dana pemerintah atau dana masyarakat yang dikelola oleh 

pemerintah. Peraturan ini mengatur tujuh prinsip dalam pengadaan, yaitu: 

a) Efisien, berarti menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas 

dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah 

ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. 

b) Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan 

serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya. 

c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi bersifat jelas dan dapat 

diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa, atau masyarakat umum. 

d) Terbuka, berarti pengadaan dapat diikuti oleh penyedia barang dan jasa yang 

memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan dan prosedur yang jelas. 

e) Bersaing, berarti pengadaan melalui persaingan sehat dan sesuai persyaratan. 

f) Adil, berarti memberikan perlakuan sama bagi semua calon penyedia dan tidak 

mengarah pada pemberian keuntungan pada pihak tertentu. 

g) Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan serta dapat dipertanggungjawabkan. 
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  Pengadaan publik memiliki kompleksitas tinggi, serta wajib memenuhi 

tuntutan yang besar dan bervariasi (Neill dan Batchelor, 1999). Terdapat dua 

tuntutan pada kegiatan pengadaan publik (Telgen, Harland, dan Knight, 2007). 

Tuntutan pertama berasal dari pihak internal terkait upaya menciptakan tata 

kelola yang baik sehingga menjadi teladan bagi pelaksanaan pengadaan di 

sektor swasta. Tuntutan kedua berasal dari pihak eksternal, meliputi tuntutan 

tujuan, tuntutan politik, dan tuntutan dari para pemangku kepentingan. 

Tuntutan tujuan berarti bahwa organisasi publik harus mampu memenuhi 

berbagai tujuan pada saat bersamaan (Murray, 2009). Tuntutan politik terkait 

dengan tujuan politik pejabat terpilih, sedangkan tuntutan pemangku 

kepentingan berasal dari masyarakat, pembayar pajak, maupun pelaku bisnis. 

 

2.7 Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Kecurangan (fraud) merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh satu 

orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya suatu organisasi secara tidak 

wajar (tindakan melawan hukum), atau sengaja menyajikan fakta yang salah agar 

memperoleh keuntungan pribadi (Association of Certified Fraud Examiners, 2012). 

The Association of Certified Fraud Examiners memetakan kecurangan dalam tiga 

tipologi yang disebut “fraud tree”, yaitu kecurangan laporan keuangan (financial 

statement fraud), penyalahgunaan aset (asset misappropriation), dan korupsi 

(corruption). Pertama, kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan 

yang dilakukan manajemen organisasi dalam bentuk salah saji material laporan 

keuangan, baik bersifat finansial maupun non finansial. Kedua, penyalahgunaan 

aset merupakan kecurangan yang dapat digolongkan dalam kecurangan kas, 

kecurangan atas persediaan dan aset lain, serta pengeluaran biaya secara curang. 

Ketiga, korupsi merupakan kecurangan yang disebabkan adanya pertentangan 

kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan (ACFE, 2012). 
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Di Indonesia, kecurangan pada proses pengadaan merupakan tindakan 

penyimpangan yang diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Definisi korupsi 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang menyatakan bahwa korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) 

melawan hukum, (2) memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta (3) 

menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Korupsi dilakukan 

dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya, seperti jabatan atau kedudukan yang dimiliki. Pasal-pasal tersebut juga 

menguraikan tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikelompokkan dalam kategori 

korupsi, seperti adanya kerugian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, 

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.  

Kegiatan pengadaan publik seringkali menjadi target kecurangan karena 

menggunakan anggaran cukup besar (Plavsic, 2004), bahkan dianggap sebagai 

situs kegiatan korupsi pada instansi pemerintahan (Berrios, 2006). Pengadaan 

publik memiliki tiga karakter unik sehingga dipandang sebagai “lahan subur” bagi 

tindakan korupsi. Pertama, anggaran pengadaan berasal dari pajak namun 

masyarakat justru tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan publik (Neu, 

Everett, dan Rahaman, 2015; Rose-Ackerman dan Palifka, 2016).  

Kedua, kegiatan pengadaan publik tidak bisa terlepas dari kebijakan politik 

pemerintah setempat, dan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik 

(Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2007). Pada negara 

berkembang, politisi mengusulkan beberapa proyek untuk kepentingan pribadi 

(Murray, 2007). Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa negara maju yang 

menunjukkan “simbiosis” antara birokrat, pelaku bisnis, politisi, dan partai politik 

(Rose-Ackerman dan Palifka, 2016). Akibatnya, terdapat “grey area” dalam proses 

pengadaan yang dipengaruhi sistem politik di negara tersebut (KPK, 2014a).  



27 
 

 
 

Ketiga, kesulitan dalam menentukan harga pasar untuk barang dan jasa 

non standar seperti pembangunan infrastruktur (Rose-Ackerman dan Palifka, 

2016). Ketidakpastian dan asimetri informasi meningkatkan peluang kecurangan, 

serta tingkat pendeteksian yang lebih sulit (Neu et al., 2015). Peluang untuk 

melakukan kecurangan semakin tinggi apabila tidak terdapat pengawasan kuat 

ketika merumuskan kebijakan pengadaan dan penyusunan anggaran sehingga 

memungkinkan birokrat untuk melakukan manipulasi (Williams-Elegbe, 2012).  

 Beberapa kondisi yang menyebabkan tingginya peluang kecurangan pada 

proses pengadaan publik (OECD, 2007), yaitu: 

1) Ruang lingkup pekerjaan pada pengadaan publik lebih besar dan lebih nyata 

(seperti pembangunan rumah sakit, jembatan, pembangkit listrik) sehingga 

besarnya nilai pengadaan juga lebih besar dibandingkan pada sektor swasta.  

2) Tujuan pengadaan pada sektor pemerintah lebih kompleks dan rentan dengan 

isu politik sehingga kegiatan pengadaan pemerintah terlihat kurang transparan.  

3) Adanya kecurigaan bahwa rendahnya penghasilan para aparatur negara akan 

mendorong keterlibatan dalam praktik kecurangan. 

4) Pejabat publik memiliki kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan sehingga 

pengadaan publik mendapatkan perhatian yang lebih seksama. Akibatnya, 

kasus kecurangan pada sektor publik menjadi lebih banyak ditemukan.  

5) Keterbatasan kemampuan partai politik dan politisi dalam mengumpulkan dana 

politik padahal kemampuan untuk bertahan hidup dan menghadapi tantangan 

politik sangat tergantung pada sumber dari partai politik. Partai politik maupun 

politisi menekan pejabat publik agar menggunakan dana dari kontrak-kontrak 

pemerintah untuk mempertahankan eksistensi pejabat tersebut. 

6) Pemerintah bertanggung jawab untuk mengurangi kecurangan dengan cara 

menerbitkan kebijakan publik dan menerapkan aturan lebih ketat. Faktanya, 

prosedur yang banyak dan rumit justru menjadi peluang untuk kecurangan. 
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2.8 Penganggaran Pengadaan Barang dan Jasa 

Penelitian ini memfokuskan pada tahap penyusunan anggaran pengadaan. 

Pada pemerintah daerah, kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan bagian 

dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RKA-SKPD). Kepala SKPD memiliki wewenang untuk menyusun RKA-SKPD 

sebagai bahan merancang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD). Selanjutnya, RAPBD disosialisasikan kepada masyarakat untuk 

memberi informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan 

APBD mendatang. Kepala SKPD menjalankan anggaran yang disusun, serta wajib 

melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran SKPD tersebut.  

Perencanaan anggaran dapat dilakukan menggunakan lima pendekatan, 

yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top down), dan bawah atas 

(bottom-up) (Suwanda, 2016). Pendekatan politik, yaitu anggaran disusun sesuai 

dengan program pimpinan terpilih yang ditawarkan saat kampanye. Pendekatan 

teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir para profesional pada 

lembaga yang secara fungsional mengemban tugas tersebut. Pendekatan 

partisipatif yaitu perencanaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. 

Proses perencanaan atas bawah atau bawah atas dilakukan oleh jajaran birokrasi 

pemerintah berdasarkan jenjang hirarkhi yang diselaraskan melalui musyawarah. 

Berbagai bentuk kecurangan pada tahap ini yang sering dilakukan adalah 

penggelembungan anggaran, mengatur alokasi anggaran, serta mengakomodasi 

kegiatan politik anggaran (Forrester, 1991). Bentuk kecurangan lain adalah budget 

slack, kolusi antara pihak eksekutif dan legislatif, serta kolusi dengan pemeriksa 

anggaran (Sudjana dan Sawarjuwono, 2006; Yuhertiana et al., 2016). Anggaran 

juga lebih banyak dialokasikan untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi (Mauro, 

1998), atau pengadaan barang khusus dan berteknologi tinggi sehingga tidak 

semua orang memahami spesifikasi barang tersebut (Shleifer dan Vishny, 1994).  
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Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan bahwa 

kejahatan korupsi dalam penyusunan anggaran paling banyak terjadi pada sektor 

infrastruktur karena memiliki persentase alokasi anggaran paling besar. Modus 

kecurangan yang sering digunakan adalah mark up atau mark down. Mark up 

dilakukan pada sisi pengeluaran dengan cara menaikkan jumlah pengeluaran, 

sedangkan mark down dilakukan dengan cara menurunkan potensi pendapatan  

pada laporan realisasi pendapatan daerah. Pola seperti ini sering terlepas dari 

pengawasan kepala daerah atau kepala satuan kerja (Suara Pembaharuan, 2015). 

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, kecurangan diawali pada 

tahap penyusunan anggaran (Republika.co.id, 2015). Hampir sebesar 98 persen 

tindak pidana korupsi di pemerintah daerah terjadi pada perencanaan anggaran. 

Indikasi tindak pidana korupsi pada tahap ini adalah penggelembungan anggaran, 

perubahan mata anggaran, atau tidak menjabarkan anggaran secara rinci (Warta 

Ekonomi, 2017). Tujuan kecurangan adalah untuk mengisi kantong pribadi pejabat 

daerah dan mendanai kegiatan pemilu (Suara Pembaharuan, 2015).  

Beberapa kasus pengadaan berikut menunjukkan bahwa kecurangan telah 

dilakukan pada tahap penyusunan anggaran. Kasus korupsi e-KTP berawal dari 

penggelembungan harga dan negosiasi dengan anggota DPR agar menyetujui 

proyek tersebut (Kompas.com, 2017). Permainan anggaran juga dilakukan Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Gedung Pemda DKI Jakarta dengan cara 

mengganggarkan nilai proyek terlalu tinggi namun realisasinya tidak sesuai 

dengan nilai proyek yang dianggarkan (Kompas.com, 2013). Kecurangan lainnya, 

adanya penggelembungan anggaran pada proyek renovasi toilet dan pengadaan 

UPS (Uninterrupble Power Supply) di Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Harian Warta 

Nasional, 2016), serta pengadaan majalah di Bengkalis (Riaugreen.com, 2015). 

Kasus-kasus tersebut semakin menegaskan bahwa kegiatan pengadaan menjadi 

“ladang” bagi tindakan korupsi di instansi peemrintahan (Republika.co.id, 2017). 
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2.9 Tekanan untuk Melakukan Kecurangan  

Elemen pertama Teori Segitiga Kecurangan adalah tekanan. Penelitian ini 

memfokuskan pada tekanan ketaatan sebagai salah satu bentuk tekanan sosial 

yang dapat memengaruhi perilaku individu. Tekanan ketaatan adalah tekanan 

untuk tunduk pada perintah individu yang berkuasa atau memiliki otoritas (DeZoort 

dan Lord, 1997). Dalam banyak kasus korupsi, individu yang memiliki otoritas akan 

menggunakan kekuasaannya untuk memengaruhi individu lain agar memperoleh 

keuntungan (Aguilera dan Vadera, 2008). Otoritas merupakan probabilitas bahwa 

perintah spesifik tertentu (atau semua perintah) akan dipatuhi oleh sekelompok 

orang tertentu. Otoritas juga diartikan sebagai kepatuhan sukarela atau keinginan 

untuk mematuhi (Weber, 1978). Tekanan atau perintah yang tidak tepat dari pihak-

pihak yang memiliki otoritas menyebabkan individu mengalami stres sehingga 

mengarah pada perilaku menyimpang (DeZoort dan Lord, 1997).  

Terdapat tiga jenis otoritas, yaitu otoritas legal rasional, kharismatik, dan 

tradisional (Weber, 1978). Pertama, otoritas legal rasional merupakan otoritas 

yang dibangun berdasarkan keyakinan akan legalitas peraturan, atau bersumber 

dari birokrasi. Otoritas akan diikuti apabila terdapat peraturan yang mengharuskan 

individu mematuhi perintah atasan (Aguilera dan Vadera, 2008). Kedua, otoritas 

karismatik adalah otoritas yang bersumber dari karisma pemimpin, yaitu individu 

yang memiliki keunggulan dan keistimewaan (Weber, 1978). Otoritas kharismatik 

ditemui pada pemimpin yang memiliki visi dan misi sehingga dianggap mampu 

menginspirasi orang meskipun tidak terikat peraturan atau hierarki (Epley, 2015). 

Ketiga, otoritas tradisional merupakan “hak untuk memerintah” didasarkan pada 

peraturan dan perintah yang diturunkan dari kesucian tradisi dan adat istiadat kuno 

yang dipercayai, tanpa memerhatikan kemampuan teknis atau kharisma individu 

(Aguilera dan Vadera, 2008).  
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 Hasil survei yang dilakukan oleh KPMG menunjukkan bahwa sebesar 59 

persen manajer dan karyawan mendapatkan tekanan untuk melakukan apapun 

agar memenuhi target bisnis; sebesar 52 persen manajer dan karyawan percaya 

mendapatkan imbalan apabila memperoleh hasil yang ditargetkan, dan sebesar 

49 persen manajer dan karyawan takut kehilangan pekerjaan jika tidak memenuhi 

target (Center for Audit Quality, 2010). Meskipun karyawan mendapatkan tekanan 

berbeda, sebagian besar perilaku mengarah pada tindakan menyimpang (Aguilera 

dan Vadera, 2008). Kasus kecurangan WorldCom, HealthSouth, dan Qwest juga 

diawali dari adanya tekanan atasan kepada bawahan untuk melakukan manipulasi 

laporan keuangan (Bishop et al., 2016). Individu seringkali mengikuti perintah 

tanpa memerhatikan kandungan nilai dan makna dari perintah tersebut (Weber, 

1978). Adanya keyakinan kuat terhadap otoritas akan mengarahkan bawahan 

untuk melakukan kecurangan (Aguilera dan Vadera, 2008). Efek ketaatan menjadi 

sangat kuat ketika individu memegang teguh nilai moralitas untuk menghormati 

dan taat kepada figur otoritas (Murphy, 2012).  

Tekanan ketaatan juga terjadi dalam penyusunan anggaran pengadaan. 

Pemberi otoritas mendorong keterlibatan individu dalam perilaku menyimpang. 

Apabila bawahan tidak memenuhi perintah atau tidak menyetujui untuk terlibat, 

pemberi otoritas dapat memberikan hukuman, bahkan bawahan dapat terancam 

kehilangan pekerjaan (Albrecht, Holland, Malagueno, Dolan, dan Tzafrir, 2015). 

Apabila individu yang taat diminta terlibat dalam kecurangan, individu tersebut 

merasakan telah menjadi bawahan yang setia tanpa mempertimbangan nilai etis 

perintah tersebut. Kondisi ini biasanya terjadi pada proses penyusunan anggaran 

yang bersifat top down karena pimpinan memiliki otoritas untuk menekan 

bawahan. Tekanan juga dapat ditujukan untuk teman dan kolega yang dipercaya 

untuk berpartisipasi dalam tindakan kecurangan (Albrecht et al., 2015). Kondisi ini 

secara tidak langsung menciptakan korupsi yang kolektif pada organisasi tersebut. 
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2.10 Kesempatan untuk Melakukan Kecurangan  

Kesempatan merupakan elemen kedua Teori Segitiga Kecurangan. 

Kesempatan adalah situasi atau kombinasi keadaan yang memberikan jalan untuk 

terjadinya kecurangan (Ramos, 2003). Teori Aktivitas Rutin menjelaskan bahwa 

terjadinya kejahatan bergantung pada tersedianya kesempatan (Osgood et al., 

1996). Kesempatan adalah kondisi utama yang harus ada, sedangkan tekanan 

yang tinggi hanya sebagai pemicu meningkatnya perilaku kecurangan (Schuchter 

dan Levi, 2015). Peran kesempatan melebihi faktor lainnya sehingga kesempatan 

dianggap sebagai "akar penyebab" kecurangan (Felson dan Clarke, 1998).  

Kesempatan untuk melakukan kecurangan biasanya diawali dari sistem 

pengendalian internal yang lemah (Norman et al., 2010; Rae dan Subramaniam, 

2008; Schuchter dan Levi, 2015). Kondisi ini dapat menutupi atau menyamarkan 

tindakan pelaku kecurangan (Cohen et al., 2010). Sistem pengendalian yang tidak 

efektif juga dapat mengundang perilaku kecurangan (Lou dan Wang, 2011; Wells, 

2004). Meskipun demikian, tersedia atau tidaknya kesempatan tergantung dari 

sudut pandang pelaku seperti adanya harapan atas manfaat yang akan diperoleh 

di masa mendatang atau potensi risiko yang terjadi. Individu akan merasa 

terhalang untuk melakukan kecurangan ketika kemungkinan terdeteksinya cukup 

besar. Individu juga akan merasakan peluang kecurangan semakin besar ketika 

tindakan yang dilakukan memberikan keuntungan melebihi hukuman yang ada 

(Tittle et al., 2004; Yam, Klotz, He, dan Reynolds, 2017).  

Dalam organisasi sektor publik, seringkali terdapat anggapan keliru bahwa 

individu tidak akan menyelewengkan dana organisasi yang digunakan untuk tujuan 

altruistik (Rothschild dan Milofsky, 2006). Pemikiran ini menyebabkan pemerintah 

tidak menerapkan kontrol yang ketat untuk melindungi aset organisasi (Greenlee, 

Fischer, Gordon, dan Keating, 2007). Kepercayaan yang berlebihan dari pihak lain 

justru menjadi peluang untuk melakukan kecurangan (Ramamoorti, 2008).  
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Terjadinya kecurangan juga dipengaruhi oleh iklim etis dalam organisasi 

tersebut. Organisasi tanpa disadari telah melakukan proses “normalisasi” korupsi 

secara kolektif (Ashforth dan Anand, 2003). Tindakan korupsi menjadi “normal” 

dalam tiga tahap. Pertama, keputusan awal untuk melakukan korupsi berasal dari 

pimpinan organisasi. Kedua, proses korupsi mulai terbentuk melalui instruksi 

pimpinan kepada bawahan, serta adanya rasionalisasi (netralisasi) untuk 

membenarkan perilaku tersebut. Ketiga, korupsi akhirnya menjadi perilaku yang 

biasa dilakukan, bahkan diikuti oleh semua anggota organisasi. Praktik korupsi 

dalam struktur dan sistem organisasi telah dilembagakan dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan organisasi (Budiman, Roan, dan Callan, 2013). 

Dalam penyusunan anggaran pengadaan, lemahnya struktur pengendalian 

atas perencanaan program dan anggaran menjadi peluang bagi pimpinan instansi 

untuk melakukan kecurangan. Kecurangan dalam tahap ini semakin meningkat 

karena belum maksimalnya lembaga dalam melakukan penelaahan atas dokumen 

perencanaan yang diusulkan. Dokumen perencanaan juga mengalami perubahan 

dengan cepat, bahkan perubahan terjadi berkali-kali dalam satu tahun anggaran. 

Proses anggaran perubahan justru memberikan kesempatan bagi instansi untuk 

melakukan perubahan anggaran dengan tujuan tertentu (KPK, 2014a).  

Dalam pengawasan realisasi anggaran, belum terdapat pemeriksaan yang 

terintegrasi antara perencanaan program, perencanaan anggaran, realisasi 

program, realisasi anggaran, serta evaluasi program dan anggaran untuk tahun 

berikutnya. Pengawasan yang dilakukan BPK dan BPKP hanya bersifat post-audit 

keuangan (KPK, 2014a). Apabila BPK menemukan ketidakpatuhan dalam standar 

pengendalian internal atau kinerja administrasi, hanya diberikan rekomendasi 

berupa perbaikan, bukan tindakan tegas (Seknas Fitra, 2017). Pengawasan yang 

dilakukan pengawas internal juga hanya menjelang post-audit atau ketika terjadi 

kasus sehingga tidak memungkinkan dilakukan tindakan preventif (KPK, 2014a).  
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2.11 Rasionalisasi untuk Melakukan Kecurangan  

Elemen ketiga Teori Segitiga Kecurangan adalah rasionalisasi. 

Rasionalisasi didefinisikan sebagai cara untuk membenarkan perilaku atau 

pemikiran yang tidak sesuai dengan pendapat seseorang (Sloane, 1944). Dalam 

psikologi sosial, rasionalisasi adalah proses pasca perilaku yang menampilkan 

perilaku bermasalah menjadi kurang bermasalah (Fointiat, 1998). Peneliti 

terkadang menggunakan terminologi berbeda untuk menggambarkan konstruksi 

yang sama. Secara umum, rasionalisasi adalah mekanisme yang memungkinkan 

individu untuk membenarkan perilaku tidak konsisten (buruk) untuk mengurangi 

atau menghindari pengaruh negatif yang menyertainya (Murphy dan Dacin, 2011). 

Individu yang sadar bahwa telah melakukan tindakan tidak etis, tidak hanya 

memiliki rasa bersalah tetapi juga berusaha melakukan rasionalisasi untuk 

membenarkan tindakan tersebut (Zyglidopoulos dan Fleming, 2008). Rasionalisasi 

ini dapat bersifat prospektif dan retrospektif. Rasionalisasi yang prospektif lebih 

berorientasi pada masa depan sehingga pelaku telah memiliki alasan sebelum 

terlibat kecurangan. Rasionalisasi retrospektif berorientasi pada masa lalu, yaitu 

berupaya membuat tindakan yang dilakukan tampak masuk akal. Rasionalisasi 

prospektif terjadi sebelum pelaku melakukan tindakan sehingga tindakan tersebut 

lebih masuk akal. Sebaliknya, individu menggunakan rasionalisasi retrospektif 

karena menghadapi disonansi dan rasa bersalah (Ashforth dan Anand, 2003). 

Dalam kejahatan kerah putih, rasionalisasi dikenal dengan istilah "teknik 

netralisasi" (Sykes dan Matza, 1957). Beberapa alasan yang digunakan pelaku 

untuk membenarkan tindakannya, seperti "orang lain juga melakukan”, "tidak ada 

yang tersakiti", atau "perusahaan dapat membeli kembali” (Klenowski, 2012; 

Murphy, 2012; Stadler dan Benson, 2012). Pernyataan lain yang umum digunakan, 

yaitu “mereka pantas mendapatkan”, “itu bukan kejahatan”, “mereka tidak 

keberatan”, “itu untuk tujuan yang baik" (Brytting, Minogue, dan Morino, 2011).  
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Mengacu pada Teori Pelepasan Moral, Mayhew dan Murphy (2014) 

mengelompokkan rasionalisasi dalam enam kategori, yaitu:  

1. Perbandingan yang menguntungkan (advantageous comparison) 

Beberapa individu berpendapat bahwa perilaku mereka tidak terlalu buruk 

apabila dibandingkan dengan tindakan lain yang dipandang melebihi perilaku 

tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat tindakan yang asli terlihat lebih baik, 

bahkan jika pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang berat, akan 

ada upaya membandingkan dengan tindakan yang lebih besar. Misal, pelaku 

menyatakan “saya tidak sepenuhnya melakukan kesalahan” (Murphy, 2012). 

2. Pembenaran secara moral (moral justification) 

Tindakan ini mengacu pada bentuk rekonstruksi tindakan tercela menggunakan 

justifikasi yang memiliki tujuan moral atau sosial yang lebih tinggi. Misalnya, 

pelaku merasa senang, bangga, dan menganggap tindakan tersebut memiliki 

tujuan ''lebih tinggi”, seperti menyelamatkan perusahaan (Brody, Melendy, dan 

Perri, 2012), atau " untuk kebaikan perusahaan" (Albrecht et al., 2004).  

3. Meminimalkan, mengabaikan, atau salah mengartikan konsekuensi (minimizing 

or misconstruing the consequences). 

Rasionalisasi ini bertujuan untuk mengurangi konsekuensi yang dirasakan 

setelah melakukan tindakan (Murphy dan Dacin, 2011). Mekanisme ini relatif 

mudah serta terbukti efektif. Misalnya, pelaku menyatakan bahwa perilaku ilegal 

yang dilakukan bersama-sama merupakan hal yang dapat diterima (Morales et 

al., 2014), atau menyatakan “masalahnya hanya sementara dan akan 

mendapatkan hasil positif di masa mendatang” (Albrecht et al., 2004). Pelaku 

juga dapat merasionalisasi perilaku buruk dengan cerita sedih di masa lalu, atau 

menggunakan pernyataan yang secara sosial dapat menetralisasi kondisi 

ketika perilaku tersebut dipertanyakan (Klenowski, 2012). 
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4. Mengalihkan atau melemparkan tanggung jawab (displacing responsibility). 

Rasionalisasi dapat dilakukan dengan tindakan penolakan atas tanggung jawab 

tertentu (Anand, Ashforth, dan Joshi, 2004), atau mengklaim bahwa pelaku 

sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan (Gosling, 

Denizeau, dan Oberle, 2006). Individu berpendapat bahwa dirinya telah diminta 

untuk melakukan kecurangan, serta menempatkan tanggung jawab tersebut 

pada pihak lain (Murphy dan Dacin, 2011). Argumentasi yang diberikan bahwa 

tindakan tersebut berada diluar kendali pelaku (Murphy, 2012), pelaku tidak 

memiliki pilihan lain, atau tidak berdaya melawan kekuatan yang meminta 

pelaku untuk melakukan tindakan tersebut (Sykes dan Matza, 1957). 

5. Menyebarkan tanggung jawab (diffusing responsibility) 

Mekanisme ini bertujuan untuk berbagi tanggung jawab dengan pihak lain, 

menggunakan penyataan ''semua orang melakukan”, atau "semua perusahaan 

menggunakan praktik tersebut" (Albrecht et al., 2004).  

6. Kategori lain meliputi penghalusan istilah  dan penolakan korban. 

a. Penghalusan istilah (euphemistic labeling). 

Rasionalisasi ini merujuk pada penggunaan bahasa yang halus atau bahkan 

penalaran yang sulit dipahami untuk mengubah kesan tindakan yang salah 

menjadi terlihat lebih baik. Misalnya, pelaku memaknai uang suap sebagai 

ucapan "terima kasih" dalam hubungan kerja (lihat Prabowo dan Cooper, 

2016). Pelaku juga menggunakan kode khusus, seperti 'Apel Washington' 

untuk 'dollar AS' dan 'Apel Malang ' untuk 'rupiah Indonesia' (Laluhu, 2016).  

b. Penolakan korban (denial of the victim) 

Ketegori ini tidak menyangkal suatu konsekuensi negatif namun pelaku 

memusatkan perhatian pada korban. Pernyataan yang umum digunakan, 

seperti "mereka memilih untuk berpartisipasi" (Ashforth dan Anand, 2003), 

atau “mereka layak mendapatkannya" (Brytting et al., 2011). 
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2.12 Pengaruh Negatif yang Dirasakan Individu 

  Individu yang tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan 

diharapkan mengalami pengaruh (perasaan) negatif karena melakukan tindakan 

yang bertentangan dengan sikap atau nilai etika mereka. Pengaruh negatif 

(negative affect) dalam penelitian ini memiliki makna yang sama dengan emosi 

negatif (negative emotion) atau perasaan negatif (negative feelings). Makna ini 

mengacu pada emosi langsung yang dirasakan individu sehingga tindakan yang 

dilakukan bertentangan dengan suasana hati untuk jangka waktu yang panjang 

(Murphy, 2012). Emosi ini tidak hanya didasarkan pada kemampuan individu 

dalam memvalidasi perilaku secara internal namun juga pada kesadaran bahwa 

terdapat pihak lain yang mengevaluasi perilaku mereka (Leary, 2007).  

 Berdasarkan Teori Disonansi Kognitif, pengaruh negatif merupakan 

respons kognitif individu setelah melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu 

keputusan (Tangney, Stuewig, dan Mashek, 2007). Emosi ini timbul karena pelaku 

merasa bersalah karena telah melakukan pelanggaran moral. Misalnya, ketika 

seseorang melakukan tindakan yang membahayakan (atau merugikan) pihak lain, 

individu tersebut mengalami gangguan emosi seperti rasa bersalah. Emosi ini 

kemudian mendorong individu untuk menghindari keterlibatan dalam perilaku 

seperti itu lagi, setidaknya ketika berada dalam kondisi serupa dan dalam waktu 

yang relatif dekat (Ghorbani, Liao, Caykoylu, dan Chand, 2013). 

 Pengaruh negatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasa 

bersalah (guilt) dan tidak nyaman (discomfort). Pertama, individu mengalami 

emosi moral yang dilandasi kesadaran diri, seperti rasa bersalah (Haidt, 2003; 

Plant dan Devine, 1998) akibat tindakan yang bertentangan dengan norma 

sosial. Kedua, individu merasa tidak nyaman karena melakukan tindakan yang 

berlawanan dengan etika, prinsip, atau keyakinan mereka (Festinger, 1957). 
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Rasa bersalah didefinisikan sebagai keadaan emosional individu yang 

tidak menyenangkan terkait dengan tindakan, keadaan, atau niat individu tersebut. 

Kondisi ini adalah bentuk tekanan emosional akibat rasa takut atau kemarahan, 

serta kemungkinan individu tersebut melakukan kesalahan (Baumeister, Stillwell, 

dan Heatherton, 1994). Literatur psikologi menyatakan rasa bersalah sebagai 

mekanisme interupsi perilaku atau tindakan kontrol individu ketika menyadari 

bahwa tindakan tertentu tidak dapat diterima (Baumeister et al., 1994; Tangney, 

1995). Individu yang menyadari hal tersebut akan melakukan berbagai upaya 

untuk mengurangi perasaan bersalah, seperti bertanggung jawab, menghukum diri 

mereka sendiri, bahkan berusaha membatalkan ataupun membenarkan kesalahan 

tersebut (Eisenberg, 2000; Murphy dan Dacin, 2011). Berbagai perasaan “buruk” 

yang dialami pelaku kecurangan merupakan bentuk rasa bersalah atau 

ketidaknyamanan (Elliot dan Devine, 1994; Plant dan Devine, 1998). 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seorang individu yang 

memiliki motivasi dan kesempatan untuk melakukan misreporting akan mengalami 

peningkatan rasa bersalah dan ketidaknyamanan setelah melakukan misreporting 

(Murphy, 2012). Penelitian lain juga menyatakan bahwa individu yang melakukan 

misreporting laporan keuangan atas kemauan mereka sendiri akan merasakan 

pengaruh negatif lebih tinggi daripada individu yang melakukan misreporting yang 

diinstruksikan (Mayhew dan Murphy, 2014).  

 

2.13 Sifat Machiavellian  

Salah satu permasalahan terkait dengan fenomena kecurangan dalam 

profesi akuntansi adalah kurangnya perhatian pada karakter individu para pelaku 

kecurangan (Brody et al., 2012), seperti sifat kepribadian. Perilaku kecurangan 

individu tidak hanya ditentukan oleh karakteristik situasi namun juga ditentukan 

karakteristik individu (Andon, Free, dan Scard, 2015; Jones dan Kavanagh, 1996).  
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Penelitian ini menggunakan sifat Machiavellian yang merupakan salah satu 

“The Dark Triad” (Furnham, Richards, dan Paulhus, 2013; Harrison, Summers, dan 

Mennecke, 2016). Sifat Machiavellian diperkenalkan oleh filsuf politik dari Italia 

bernama Niccolo Machiavelli (1469-1527). Kepribadian ini dikembangkan 

berdasarkan item-item yang relevan secara teoritis dengan tulisan Machiavelli 

mengenai perilaku oportunistik dalam hubungan interpersonal. Tiga hal utama 

yang mendasari sifat Machiavellian, yaitu (1) dukungan untuk menggunakan taktik 

manipulatif berupa tipu muslihat dan ketidakjujuran, (2) pemikiran bahwa manusia 

merupakan makhluk lemah, pengecut, mudah dikendalikan, tidak dapat dipercaya, 

serta (3) mengabaikan moralitas konvensional (Christie dan Geis, 1970). Secara 

umum, individu Machiavellian cenderung melakukan manipulasi untuk 

memperoleh kekuasaan, status, dan kekayaan (Verbeke et al., 2011). 

Sifat Machiavellian individu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat 

Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. Individu Machiavellian tinggi 

dianggap memiliki sifat materialistis, cenderung memanipulasi orang lain (Christie 

dan Geis, 1970), egois dan jahat (Furnham et al., 2013), serta memanfaatkan 

orang lain untuk mencapai tujuan (Sendjaya, Pekerti, Hartel, Hirst, dan Butarbutar, 

2016). Individu Machiavellian rendah memiliki karakteristik etis, jujur, dan peka 

terhadap kebutuhan orang lain (Christie dan Geis, 1970). 

Sifat Machiavellian juga menjadi ancaman bagi profesi akuntan yang 

dituntut memiliki tanggung jawab etis lebih tinggi daripada profesi lainnya. Akuntan 

dengan sifat Machiavellian tinggi lebih mungkin untuk terlibat dalam kecurangan 

akuntansi (Hartmann dan Maas, 2010; Murphy, 2012), termasuk menjustifikasi 

bahwa manajemen laba dapat diterima secara etis (Shafer dan Wang, 2011). 

Dalam pengambilan keputusan, individu Machiavellian tinggi akan mengutamakan 

kepentingan pribadi (Christie dan Geis, 1970) untuk dapat memaksimalkan 

keuntungan ekonomi (Dahling, Whitaker, dan Levy, 2009). 



40 
 

 
 

2.14  Penelitian Eksperimental tentang Kecurangan 

 Peneliti menggunakan lima penelitian sebelumnya sebagai referensi 

dalam penelitian ini. Pertama, penelitian Jones dan Kavanagh (1996) menguji 

pengaruh variabel situasional (pengalaman kerja, rekan sejawat, dan pihak 

manajerial) dan variabel individual (locus of control, Machiavellian, dan gender) 

pada niat individu untuk melakukan perilaku tidak etis di tempat kerja. Penelitian 

ini merupakan eksperimen laboratorium dengan desain faktorial 2x2x2. Partisipan 

eksperimen ini adalah 138 mahasiswa sarjana jurusan manajemen di Northeastern 

University yang memiliki pengalaman kerja pada industri ritel atau jasa. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa pengalaman (lingkungan) kerja yang buruk dan 

rekan sejawat berpengaruh pada perilaku tidak etis namun tidak demikian halnya 

dengan pengaruh pihak manajerial. Berkaitan dengan karakteristik individual, 

individu dengan sifat Machiavellian tinggi dan locus of control eksternal memiliki 

niat untuk berperilaku tidak etis lebih tinggi daripada individu Machiavellian rendah 

dan locus of control internal. Hasil pengujian empiris juga menemukan bahwa 

gender tidak memengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak etis. 

 Kedua, penelitian Puspasari dan Suwardi (2016) menguji pengaruh 

moralitas individu dan pengendalian internal pada kecenderungan individu untuk 

melakukan kecurangan akuntansi di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini 

merupakan eksperimen laboratorium dengan desain faktorial 2x2. Partisipan 

dalam penelitian ini adalah 57 mahasiswa program Magister Ekonomi 

Pembangunan Universitas Gadjah Mada. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

individu yang memiliki penalaran moral yang rendah cenderung untuk melakukan 

kecurangan ketika tidak terdapat sistem pengendalian yang memadai dalam 

organisasi, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini, sistem pengendalian internal 

yang memadai merupakan alat yang efektif untuk mengurangi kecurangan individu 

yang memiliki tingkat penalaran moral yang rendah. Hasil pengujian lainnya 
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menemukan bahwa individu yang memiliki penalaran moral tinggi tidak akan 

melakukan kecurangan meskipun tidak terdapat sistem pengendalian internal 

yang memadai dalam organisasi tersebut. 

 Ketiga, penelitian Hartmann dan Mass (2010) menguji pengaruh 

keterlibatan individu dalam manajemen, tekanan sosial, dan sifat Machiavellian 

pada kecenderungan akuntan manajemen untuk melakukan senjangan anggaran. 

Partisipan dalam penelitian ini adalah 136 praktisi bidang akuntan manajemen 

(kontroler). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kontroler terlibat dalam 

pengambilan keputusan, tekanan sosial akan meningkatkan kecenderungan untuk 

melakukan senjangan, demikian pula sebaliknya. Hasil pengujian empiris juga 

menunjukkan bahwa kontroler dengan sifat Machiavellian tinggi cenderung 

menyerah pada tekanan untuk melakukan senjangan anggaran. Sebaliknya, 

akuntan manajemen dengan sifat Machiavellian rendah justru tidak mudah 

terpengaruh pada tekanan untuk melakukan senjangan anggaran. Keterlibatan 

individu dalam manajemen juga meningkatkan keefektifan tekanan pada kontroler 

dengan Machiavellian tinggi namun hal tersebut justru mengurangi efektivitas 

tekanan pada kontroler dengan Machiavellian rendah. 

 Keempat, penelitian Murphy (2012) dilakukan untuk menguji pengaruh 

variabel sikap, rasionalisasi, dan Machiavellian dalam memprediksi perilaku 

misreporting. Partisipan dalam penelitian ini adalah 211 mahasiswa magister 

akuntansi pada dua universitas di Amerika Utara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ketika terdapat tekanan dan kesempatan, individu Machiavellian tinggi 

cenderung melakukan misreporting. Hasil pengujian empiris juga menunjukkan 

bahwa individu yang melakukan misreporting mengalami emosi (pengaruh) 

negatif, seperti rasa bersalah dan tidak nyaman. Sifat Machiavellian juga 

menentukan pengaruh negatif yang dirasakan individu. Individu Machiavellian 

tinggi yang melakukan misreporting mengalami perasaan negatif jauh lebih sedikit 
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daripada individu Machiavellian rendah. Partisipan yang melakukan misreporting 

akan menggunakan rasionalisasi untuk membenarkan perilaku mereka. Meskipun 

demikian, tidak semua partisipan melakukan rasionalisasi. Partisipan yang tidak 

melakukan rasionalisasi tersebut akan menggunakan faktor-faktor situasional, 

seperti “adanya tekanan” dan “tersedia kesempatan” sebagai alasan-alasan untuk 

melakukan misreporting.   

 Kelima, penelitian Mayhew dan Murphy (2014) menguji pengaruh 

instruksi figur otoritas, rasionalisasi, dan respons emosional (pengaruh negatif) 

pada kecenderungan individu untuk untuk melakukan misreporting. Partisipan 

dalam penelitian ini adalah 88 orang mahasiswa sarjana pada satu universitas di 

Amerika Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instruksi dari figur yang 

memiliki otoritas meningkatkan perilaku misreporting partisipan. Hasil pengujian 

empiris juga menunjukkan bahwa partisipan mengalami peningkatan pengaruh 

negatif yang signifikan ketika misreporting dilakukan dengan kemauan partisipan 

sendiri daripada misreporting yang diinstruksikan oleh figur otoritas. Partisipan 

yang melakukan misreporting akan melakukan rasionalisasi dan melimpahkan 

tanggung jawab atas tindakan tersebut kepada figur otoritas. Meskipun demikian, 

peneliti tidak dapat mengamati peran rasionalisasi dalam mengurangi pengaruh 

negatif yang dirasakan partisipan. 
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BAB III 

RERANGKA KONSEPTUAL DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

Bagian ini menjelaskan rerangka konsep penelitian, yaitu hubungan antara 

variabel tekanan ketaatan, kesempatan, dan sifat Machiavellian sebagai variabel 

yang memengaruhi perilaku kecurangan. Bagian ini juga menguraikan model 

penelitian, serta rumusan hipotesis penelitian. 

 

3.1  Rerangka Konseptual 

Kecurangan pengadaan barang dan jasa merupakan kecurangan yang 

banyak terjadi pada instansi pemerintahan. Meskipun demikian, jumlah penelitian 

mengenai topik ini masih terbatas. Bentuk kecurangan ini menimbulkan kerugian 

negara cukup besar sehingga proses pengadaan harus memiliki perencanaan 

anggaran yang baik. Tahap penyusunan anggaran merupakan kunci keberhasilan 

dari kegiatan pengadaan, sekaligus menjadi tahapan yang memiliki kesempatan 

paling tinggi untuk terjadinya kecurangan.  

Teori Segitiga Kecurangan merupakan teori utama (grand theory) yang 

digunakan untuk menjelaskan perilaku kecurangan individu. Menurut teori ini, 

kecurangan terjadi apabila memenuhi tiga kondisi, yaitu mendapatkan tekanan, 

memiliki kesempatan, dan mampu merasionalisasi perilaku tersebut (Cressey, 

1953). Model ini dianggap telah mengakomodasi faktor-faktor organisasi dan 

psikologis yang memengaruhi kecurangan. Elemen tekanan dan rasionalisasi 

berkaitan dengan faktor psikologis, sedangkan kesempatan berkaitan dengan 

lingkungan organisasi yang menimbulkan peluang untuk melakukan kecurangan. 

Penelitian ini juga menggunakan empat teori pendukung (supporting theory) untuk 

menguraikan hubungan antar variabel-variabel penelitian, yaitu Teori Ketaatan, 

Teori Aktivitas Rutin, Teori Pelepasan Moral, dan Teori Disonansi Kognitif.  
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Teori Ketaatan menegaskan bahwa instruksi pimpinan kepada bawahan 

dapat mengarahkan perilaku bawahan untuk terlibat kecurangan (Milgram, 1963). 

Kondisi semakin tidak terkendali ketika tersedia kesempatan. Teori Aktivitas Rutin 

menyatakan bahwa kesempatan menciptakan peluang dan menjadi daya tarik bagi 

pelaku potensial untuk melakukan kecurangan (Cohen dan Marcus, 1979). 

Individu yang melakukan kecurangan tentunya harus memiliki kemampuan untuk 

melepaskan diri secara moral dari prinsip etika atau norma yang diyakininya. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan rasionalisasi. Teori 

Pelepasan Moral dan Teori Disonansi Kognitif menjelaskan bahwa individu 

memerlukan rasionalisasi untuk mendapatkan kenyamanan psikologi dan 

mengurangi pengaruh negatif yang dirasakan setelah melakukan kecurangan. 

Semakin tinggi pengaruh negatif, semakin tinggi upaya individu tersebut untuk 

melakukan rasionalisasi (Bandura et al., 1996; Bandura, 1999; Festinger, 1957). 

Satu keterbatasan Teori Segitiga Kecurangan adalah ketidakmampuan 

dalam menjelaskan alasan individu terlibat dalam kecurangan, sedangkan individu 

lain tidak melakukan hal tersebut meskipun berada dalam kondisi yang sama. 

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini menggunakan sifat 

Machiavellian sebagai salah satu prediktor kecurangan. Apabila individu yang 

memiliki sifat Machiavellian tinggi memiliki tekanan ketaatan dan kesempatan yang 

tinggi, individu tersebut cenderung terlibat dalam perilaku kecurangan. Sifat 

kepribadian Machiavellian akan menentukan cara individu bereaksi, termasuk 

memfasilitasi pembuatan keputusan tidak etis yang dibuat oleh individu tersebut 

(Christie dan Geis, 1970). 

Berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian empiris sebelumnya, 

disusun rerangka konseptual dan model penelitian yang digunakan sebagai dasar 

untuk menyusun hipotesis penelitian. Adapun rerangka konseptual penelitian ini 

disajikan pada Gambar 3.1 dan model penelitian disajikan pada Gambar 3.2.  
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Gambar 3.1 
Rerangka Konseptual   

Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kesempatan, dan  
Sifat Machiavellian terhadap Perilaku Kecurangan 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Sumber: hasil pemikiran peneliti (2017) 
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Gambar 3.2 
Model Penelitian  

Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kesempatan, dan  
Sifat Machiavellian terhadap Perilaku Kecurangan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sumber: hasil pemikiran peneliti (2017) 
 
 
3.2  Perumusan Hipotesis Penelitian 

Berikut merupakan hipotesis-hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. 

3.2.1 Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Perilaku Kecurangan  

Tekanan ketaatan adalah tekanan yang dilakukan oleh individu yang 

memiliki otoritas kepada individu lain sehingga memengaruhi perilaku individu 

tersebut melalui otoritas yang dimiliki (DeZoort dan Lord, 1997; Milgram, 1963). 

Ketaatan didefinisikan sebagai kewajiban yang bersifat formal dan individu akan 

mengikuti tanpa memerhatikan kandungan nilai dan makna dari perintah tersebut. 

Ketaatan akan semakin tinggi ketika pihak yang memberikan instruksi memberikan 

sanksi atau hukuman apabila tidak mengikuti instruksi tersebut (Weber, 1978).  

Menurut sudut pandang Teori Ketaatan, individu yang memiliki kekuasaan 

dapat memengaruhi perilaku individu lain melalui otoritas yang diberikan (Milgram, 
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moralitas untuk wajib mematuhi figur berotoritas (Murphy, 2012). Tanpa disadari, 

ketaatan yang kuat justru mengarahkan bawahan untuk terlibat dalam perilaku 

tidak etis atau kecurangan (Aguilera dan Vadera, 2008). 

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki ketaatan 

tinggi pada figur otoritas cenderung melakukan tindakan tidak etis, seperti 

manipulasi akuntansi, manajemen laba, misreporting (Dichev et al., 2013; Feng et 

al., 2011; Mayhew dan Murphy, 2014), serta melakukan slack anggaran (Davis et 

al., 2006; Hartmann dan Maas, 2010). Tekanan dari pimpinan kantor akuntan 

publik juga dapat mendistorsi keputusan auditor (Cahyaningrum dan Utami, 2016) 

sehingga menyebabkan auditor membuat keputusan tidak etis, seperti menutupi 

salah saji material saldo akun (Lord dan DeZoort, 2001). Pada penyusunan 

anggaran sektor publik, tekanan yang berasal dari pihak internal dan eksternal 

dapat mengarahkan individu pada tindakan kecurangan (Yuhertiana et al., 2016).  

Dalam konteks penyusunan anggaran pengadaan publik, intervensi atasan 

kepada bawahan seringkali terjadi pada proses yang bersifat top down. Bawahan 

bersedia melakukan pergeseran anggaran atas perintah atasan (Hasiara, 2011). 

Bentuk organisasi sektor publik yang mempertahankan struktur dan hirarkhi 

kekuasaan semakin mempertegas bahwa perintah dari pihak-pihak yang memiliki 

legalitas adalah instruksi yang harus dipatuhi. Akibatnya, individu yang jujur atau 

taat hukum pun seringkali terlibat dalam perilaku kecurangan ketika mendapatkan 

tekanan tinggi dari pihak yang memiliki otoritas (Andon et al., 2015). Penelitian ini 

memprediksi bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang 

mendapatkan tekanan ketaatan tinggi daripada individu yang mendapatkan 

tekanan ketaatan rendah. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang mendapatkan tekanan 

ketaatan tinggi daripada tekanan ketaatan rendah.  
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3.2.2 Pengaruh Kesempatan terhadap Perilaku Kecurangan 

Kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah situasi atau kombinasi 

keadaan yang memberikan jalan untuk terjadinya kecurangan (Ramos, 2003). 

Kesempatan untuk melakukan kecurangan biasanya diawali dari sistem 

pengendalian internal yang lemah (Norman et al., 2010; Rae dan Subramaniam, 

2008; Schuchter dan Levi, 2015), memiliki kemungkinan terdeteksi yang rendah, 

serta persepsi individu bahwa keuntungan yang diperoleh dari kecurangan 

tersebut melebihi hukuman yang diberikan (Tittle et al., 2004; Yam et al., 2017). 

Menurut Teori Aktivitas Rutin, individu seringkali tidak menyadari bahwa 

aktivitas rutin yang dilakukan dapat menciptakan peluang (Cohen dan Marcus, 

1979), serta menjadi daya tarik bagi pelaku potensial (Benson et al., 2009) untuk 

melakukan kecurangan. Kecurangan menjadi tidak terkendali ketika organisasi 

tidak menerapkan kontrol yang ketat untuk melindungi aset organisasi (Greenlee 

et al., 2007). Kondisi ini justru dapat menyamarkan tindakan pelaku kecurangan 

(Cohen et al., 2010). 

Pengadaan publik merupakan kegiatan rutin organisasi sehingga memiliki 

peluang kecurangan cukup tinggi. Fakta ini dibuktikan dengan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem pengendalian, meliputi komunikasi, 

monitoring, dan evaluasi berpengaruh terhadap perilaku pengadaan yang tidak 

etis (Basheka dan Bisangabasaija, 2009). Hasil penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa proses pengadaan yang mengabaikan prosedur juga rentan terhadap 

tindakan korupsi (Basheka et al., 2013). Dalam konteks penyusunan anggaran 

pengadaan, kurangnya pengendalian atas perencanaan program dan anggaran 

pengadaan juga menciptakan peluang terjadinya penggelembungan anggaran. 

Proses anggaran perubahan yang terjadi berulang kali dalam setahun juga turut 

membuka kesempatan bagi pelaku untuk merevisi anggaran sesuai dengan 

permintaan pihak-pihak tertentu (KPK, 2014a).  
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Peluang untuk melakukan kecurangan semakin besar apabila belum ada 

pemeriksaan program dan anggaran yang terintegrasi, serta pengawasan 

anggaran yang hanya bersifat post-audit pada setiap tahunnya. Pelaku tidak akan 

segan melakukan kecurangan apabila aparat tidak tegas mengungkap tuntas 

kasus tersebut, atau hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera. 

Penelitian ini memprediksi bahwa individu yang memiliki kesempatan tinggi akan 

memiliki perilaku kecurangan lebih tinggi daripada individu yang memiliki 

kesempatan ketaatan rendah. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian 

terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang memiliki kesempatan 

tinggi daripada kesempatan rendah. 

 

3.2.3 Pengaruh Tekanan dan Kesempatan terhadap Perilaku Kecurangan 

Perilaku kecurangan individu dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh 

faktor kombinasi keadaan, yaitu terdapat tekanan dari pimpinan organisasi dan 

tersedianya kesempatan untuk memenuhi permintaan pimpinan tersebut. Kondisi 

ini seringkali menyebabkan terjadinya proses “normalisasi” korupsi secara kolektif 

(Ashforth dan Anand, 2003) yang terbentuk melalui tiga tahapan. Pertama, 

keputusan awal untuk melakukan korupsi berasal dari pimpinan. Kedua, proses 

korupsi mulai terbentuk melalui instruksi pimpinan kepada bawahan, serta adanya 

upaya rasionalisasi (netralisasi) untuk membenarkan perilaku tersebut. Ketiga, 

korupsi akhirnya menjadi perilaku yang biasa dilakukan, bahkan diikuti oleh semua 

anggota organisasi (Ashforth dan Anand, 2003). Akhirnya, praktik korupsi telah 

dilembagakan dalam struktur dan sistem organisasi (Budiman et al., 2013). 

Berdasarkan perspektif Teori Ketaatan, perilaku kecurangan dimulai ketika 

pimpinan menginstruksikan bawahan untuk melakukan tindakan tersebut. Pada 

awalnya, kecurangan yang dilakukan mungkin saja bersifat sementara. Seiring 
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berjalannya waktu, perilaku kecurangan seolah menjadi tindakan yang “normal” 

tersebut dapat diterima secara wajar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari organisasi (Budiman et al., 2013). 

Berdasarkan perspektif Teori Aktivitas Rutin, instruksi pimpinan untuk 

melakukan kecurangan merupakan kondisi yang membuka kesempatan terjadinya 

kecurangan (Ashforth dan Anand, 2003). Kondisi ini menciptakan iklim etis yang 

kondusif bagi bawahan untuk melakukan kecurangan selanjutnya. Individu yang 

melakukan kecurangan tidak hanya mendapat dukungan dari pimpinan namun 

juga dukungan dari rekan kerja (Donegan dan Ganon, 2008). Apabila tindakan ini 

dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, bukan 

merupakan hal yang mustahil apabila kecurangan menjadi budaya organisasi.  

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika terdapat 

instruksi dari pimpinan kepada bawahan melakukan kecurangan, bawahan akan 

mempersepsikan bahwa perilaku tersebut dapat diterima. Kondisi akan menjadi 

semakin menantang ketika tidak terdapat sistem pengendalian internal yang 

memadai dalam organisasi tersebut (Albrecht et al., 2015). Pada beberapa kasus 

kecurangan di Indonesia, kesetiaan seringkali meluas dalam bentuk saling 

mendukung satu sama lain dalam perilaku korupsi. Bawahan seringkali merasa 

berkewajiban untuk mendukung atasan atau rekan kerja mereka (Budiman et al., 

2013). Semakin tinggi frekuensi terjadinya korupsi dalam organisasi, semakin 

tinggi pula tingkat toleransi dan penerimaan individu atas tindakan tersebut 

(Alatas, Cameron, Chaudhuri, Erkal, dan Gangadharan, 2009).  

Dalam konteks penyusunan anggaran pengadaan, apabila pimpinan 

meminta bawahan untuk melakukan kecurangan, pelaku akan mempersepsikan 

bahwa perintah tersebut merupakan kesempatan untuk melakukan kecurangan. 

Keinginan untuk mematuhi perintah pimpinan menjadi semakin kuat ketika individu 

tersebut mempersepsikan bahwa manfaat yang diperoleh melebihi sanksi atau 
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hukuman yang berlaku. Dalam kasus kecurangan pengadaan, beberapa manfaat 

yang biasanya diterima mencakup insentif keuangan, jabatan tinggi, serta memiliki 

koneksi dengan pihak eksternal yang dipandang menguntungkan. Di sisi lain, 

pelaku merasakan risiko pendeteksian terhadap kecurangan tersebut rendah 

sehingga memungkinkan pelaku terhindar dari sanksi hukum. Berdasarkan kajian 

teori dan hasil penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3a : Pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, perilaku kecurangan lebih rendah 

pada individu yang memiliki kesempatan rendah daripada kesempatan 

tinggi. 

H3b : Pada kondisi tekanan ketaatan rendah, perilaku kecurangan lebih tinggi 

pada individu yang memiliki kesempatan tinggi daripada kesempatan 

rendah. 

H3c : Pada kondisi kesempatan tinggi, perilaku kecurangan lebih rendah pada 

individu yang mendapatkan tekanan ketaatan rendah daripada tekanan 

ketaatan tinggi. 

H3d : Pada kondisi kesempatan rendah, perilaku kecurangan lebih tinggi pada 

individu yang mendapatkan tekanan ketaatan tinggi daripada tekanan 

ketaatan rendah. 

 

3.2.4 Pengaruh Sifat Machiavellian terhadap Perilaku Kecurangan  

Machiavellian adalah sifat kepribadian yang menunjukkan fokus individu 

pada kepentingan dan keuntungan pribadi. Individu Machavellian tinggi dianggap 

memiliki sifat materialistis, cenderung memanipulasi orang lain (Christie dan Geis, 

1970), egois dan jahat (Furnham et al., 2013), serta memanfaatkan orang lain 

untuk mencapai tujuan (Sendjaya et al., 2016). Individu Machiavellian rendah 

memiliki karakteristik etis, jujur, dan peka terhadap kebutuhan orang lain (Christie 

dan Geis, 1970). Sifat ini dipandang mampu memprediksi perilaku kecurangan.  
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Penelitian mengenai sifat Machiavellian mengalami perkembangan pada 

setiap tahunnya. Pada awalnya, peneliti menemukan hasil yang konsisten bahwa 

sifat Machiavellian berpengaruh pada perilaku tidak etis (Christie dan Geis, 1970). 

Hasil pengujian empiris sebelumnya telah membuktikan bahwa sifat Machiavellian 

tinggi berpengaruh positif pada niat tidak etis (Jones dan Kavanagh, 1996; Kish-

Gephart, Harrison, dan Trevino, 2010). Seiring berjalannya waktu, sejumlah 

literatur yang mengeksplorasi pengaruh sifat Machiavellian dan pengambilan 

keputusan etis menunjukkan hasil yang beragam. Lebih dari separuh penelitian 

menyatakan bahwa sifat Machiavellian berpengaruh negatif terhadap 

pengambilan keputusan etis sedangkan penelitian lainnya tidak menemukan 

pengaruh signifikan pada kedua variabel tersebut (Gonzales dan Kopp, 2017).  

Pada konteks organisasi sektor publik, individu Machiavellian tinggi tidak 

mampu menyelaraskan tujuan individu dengan visi dan misi organisasi. Individu 

merasa kesulitan dalam mengemban misi altruistik organisasi seperti melayani 

kepentingan masyarakat (Smith et al., 2009). Individu Machavellian tinggi juga 

kurang memerhatikan etika dan tanggung jawab sosial (Shafer dan Simmons, 

2008), cenderung melakukan penggelapan pajak (Smith et al., 2009), serta 

mentolerir perilaku penghindaran pajak (Shafer dan Simmons, 2008). Dalam 

penyusunan anggaran, individu Machiavellian tinggi akan menyetujui tekanan 

pimpinan untuk melakukan senjangan anggaran (Hartmann dan Maas, 2010). 

Dapat disimpulkan bahwa individu Machiavellian tinggi cenderung memiliki niat 

untuk melakukan tindakan tidak etis di tempat kerja (Kish-Gephart et al., 2010). 

Penelitian ini memprediksi bahwa individu Machiavellian tinggi memiliki perilaku 

kecurangan lebih tinggi daripada individu Machiavellian rendah. Berdasarkan 

kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu Machiavellian tinggi 

daripada individu Machiavellian rendah. 
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3.2.5 Pengaruh Tekanan Ketaatan dan Sifat Machiavellian terhadap Perilaku 

Kecurangan 

 Tekanan ketaatan merupakan tekanan sosial yang paling potensial 

memengaruhi perilaku anggota organisasi. Individu yang memiliki otoritas 

dapat memengaruhi individu lain melalui kekuasaan yang dimiliki (Stanley 

Milgram, 1963). Salah satu upaya yang dilakukan untuk memengaruhi atau 

meyakinkan individu lain adalah dengan mengungkapkan manfaat yang 

diperoleh apabila bersedia memenuhi permintaan, seperti bonus, kenaikan 

gaji, promosi jabatan (Albrecht et al., 2015). Meskipun demikian, sifat 

kepribadian menentukan cara seorang individu bereaksi (Zahra et al., 2005). 

Berdasarkan Teori Ketaatan, individu yang mendapatkan tekanan dari 

otoritas cenderung mengikuti instruksi meskipun mengarah pada perilaku tidak 

etis. Faktor situasional ini akan berinteraksi dengan sifat kepribadian individu. 

Pada individu Machiavellian tinggi, tekanan otoritas menjadi kesempatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan (Dahling et al., 2009). Mereka akan menganalisis 

manfaat yang diperoleh dari keterlibatan tersebut. Hal ini sesuai dengan sifat 

oportunistik dan kalkulatif mereka dalam pengambilan keputusan. Apabila individu 

Machiavellian tinggi merasa akan memperoleh manfaat yang lebih tinggi, mereka 

akan menyerah pada tekanan dan mengikuti perintah tersebut (Hartmann dan 

Maas, 2010), meskipun berada di bawah kendali orang lain. Mereka percaya 

bahwa keterlibatan dalam manipulasi adalah upaya yang tepat untuk mencapai 

tujuan tersebut (O’Boyle, Forsyth, Banks, Story, dan White, 2015). Akibatnya, 

individu Machiavellian tinggi lebih bersedia terlibat dalam perilaku kecurangan. 

Hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam konteks penyusunan anggaran 

menunjukkan bahwa individu Machiavellian tinggi lebih memungkinkan untuk 

melakukan senjangan anggaran (Byington dan Johnson, 2011). Apabila individu 

Machiavellian tinggi diberikan kewenangan, mereka memiliki sikap yang positif 
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terhadap kegiatan penganggaran dengan harapan akan menerima bagian sumber 

daya yang lebih besar (Bettner, 1988). Mereka juga lebih mudah dibujuk untuk 

melakukan tindakan tidak etis sepanjang mengetahui dengan jelas manfaat pribadi 

dari tindakan tersebut (Christie dan Geis, 1970; Sakalaki, Richardson, dan 

Thepaut, 2007). Meskipun demikian, apabila individu Machiavellian tinggi tidak 

dilibatkan secara aktif dan tidak mengetahui secara jelas keuntungan pribadi yang 

diterima, mereka pasti menolak atau mengabaikan permintaan untuk melakukan 

senjangan anggaran (Hartmann dan Maas, 2010). Sifat ini bertolakbelakang 

dengan Machiavellian rendah yang tidak mudah untuk mengubah perilaku 

mengikuti situasi meskipun memiliki tekanan untuk melakukan hal tersebut 

(Reimers dan Barbuto Jr, 2002). Penelitian ini memprediksi bahwa pada kondisi 

tekanan tinggi, perilaku kecurangan lebih rendah pada individu Machiavellian 

rendah daripada Machiavellian tinggi. Demikian pula sebaliknya. Berdasarkan 

kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut: 

H5a :  Pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, perilaku kecurangan lebih rendah 

pada individu Machiavellian rendah daripada individu Machiavellian tinggi. 

H5b : Pada kondisi tekanan ketaatan rendah, perilaku kecurangan lebih tinggi 

pada individu Machiavellian tinggi daripada individu Machiavellian rendah. 

 

3.2.6 Pengaruh Kesempatan dan Sifat Machiavellian terhadap Perilaku 

Kecurangan 

Kesempatan untuk melakukan kecurangan merupakan kondisi organisasi 

yang dimanfaatkan oleh individu yang rasional untuk mendapatkan keuntungan 

(Schreck, 2017). Kesempatan seringkali berawal dari aktivitas rutin yang terjadi 

pada organisasi, atau peluang kecurangan dibentuk oleh lingkungan sekitar yang 

dimanfaatkan pelaku potensial untuk melakukan kejahatan (Benson et al., 2009). 
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Berdasarkan perspektif Teori Aktivitas Rutin, individu Machiavellian tinggi 

dapat menjadi pelaku potensial dalam tindakan kecurangan. Ketika berada dalam 

struktur organisasi yang longgar, individu Machiavellian tinggi memiliki kebebasan 

untuk berimprovisasi dan melakukan manipulasi (Shultz, 1993). Sebaliknya, ketika 

berada pada lingkungan kerja yang sangat terstruktur, sifat Machiavellian tidak 

memengaruhi kinerja (Gable, Hollon, dan Dangello, 1992). Sifat Machiavellian 

tinggi memengaruhi kinerja ketika individu berada pada organisasi yang secara 

struktural memfasilitasi perilaku mereka (Kuyumcu dan Dahling, 2014). 

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa individu Machiavellian tinggi 

akan memanfaatkan setiap peluang untuk memaksimalkan keuntungan sendiri 

(Sakalaki et al., 2007), terutama jika peluang tertangkapnya rendah atau risikonya 

kecil (Christie dan Geis, 1970). Individu akan lebih berhati-hati melakukan 

kecurangan ketika menyadari bahwa individu lain di sekitarnya mencurigai 

tindakan yang dilakukan. Individu Machiavellian tinggi akan menunjukkan perilaku 

ramah dan kooperatif sebagai taktik atau strategi manipulatif untuk mencapai 

tujuan pribadi (Sendjaya et al., 2016). Individu Machiavellian tinggi juga akan lebih 

memilih untuk bekerja sama dengan individu lain apabila hal tersebut membuka 

peluang untuk mendapatkan uang lebih banyak (Christie dan Geis, 1970). 

Penelitian ini memprediksi bahwa pada kondisi kesempatan tinggi, perilaku 

kecurangan lebih rendah pada individu Machiavellian rendah daripada individu 

Machiavellian tinggi. Demikian pula sebaliknya. Berdasarkan kajian teori dan hasil 

penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut: 

H6a : Pada kondisi kesempatan tinggi, perilaku kecurangan lebih rendah pada 

individu Machiavellian rendah daripada individu Machiavellian tinggi. 

H6b : Pada kondisi kesempatan rendah, perilaku kecurangan lebih tinggi pada 

individu Machiavellian tinggi daripada individu Machiavellian rendah. 
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3.2.7 Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kesempatan, dan Sifat Machiavellian 

terhadap Pengaruh Negatif  yang Dirasakan Individu 

 Elemen tekanan dan kesempatan merupakan dua prediktor kecurangan 

yang umum digunakan dalam berbagai kajian teoritis dan empiris (Hogan et al., 

2008; Murphy, 2012). Individu yang mendapatkan tekanan dan mempunyai 

kesempatan memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan kecurangan. Meskipun 

demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kecurangan yang dilakukan menyebabkan 

individu mengalami pengaruh negatif. Pertama, individu mengalami emosi moral 

yang dilandasi kesadaran diri, seperti rasa bersalah (guilt) (Haidt, 2003; Plant 

dan Devine, 1998) karena tindakan yang dilakukan bertentangan dengan 

norma sosial. Kedua, individu merasa tidak nyaman (discomfort) karena 

melakukan tindakan yang berlawanan dengan etika, norma, atau prinsip yang 

diyakininya (Festinger, 1957). 

Berdasarkan perspektif Teori Pelepasan Moral, seorang individu harus 

mampu melepaskan diri secara moral sebelum memutuskan untuk terlibat dalam 

perilaku tidak etis. Melalui proses pelepasan moral, individu dapat membebaskan 

diri dari pikiran dan perasaan negatif akibat tindakan yang dilakukan. Meskipun 

demikian, tidak semua individu mampu melakukan pelepasan moral tersebut. 

Teori Disonansi Kognitif menyatakan bahwa individu yang melakukan kecurangan 

seringkali mengalami tekanan psikologis yang besar karena pikiran dan emosi 

mereka bertentangan dengan tindakan yang dilakukan. Konflik kognisi tersebut 

menyebabkan individu merasakan pengaruh negatif. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa individu yang melakukan 

misreporting merasakan pengaruh negatif lebih tinggi daripada individu yang tidak 

melakukan misreporting (Mayhew dan Murphy, 2014). Individu yang diminta untuk 

melakukan misreporting merasakan pengaruh negatif lebih rendah daripada 

individu yang melakukan misreporting atas kemauan sendiri (Mayhew dan Murphy, 
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2014). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa individu yang memiliki motivasi 

dan kesempatan untuk melakukan misreporting akan mengalami peningkatan rasa 

bersalah dan tidak nyaman setelah melakukan tindakan tersebut (Murphy, 2012).  

Berkaitan dengan sifat Machiavellian, hasil-hasil penelitian membuktikan 

bahwa individu yang memiliki sifat Machiavellian tinggi cenderung lebih mudah 

untuk melepaskan diri secara moral (Moore, 2015) sehingga mereka dapat lebih 

mudah mengejar kepentingan sendiri tanpa rasa bersalah dan penyesalan (Moore 

et al., 2012). Hasil penelitian tersebut mendukung hasil penelitian Murphy (2012) 

yang menunjukkan bahwa individu Machiavellian tinggi yang melakukan 

misreporting merasa jauh lebih tidak bersalah daripada individu Machiavellian 

rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa ketika memiliki motivasi dan kesempatan, 

individu Machiavellian tinggi tidak hanya cenderung untuk melakukan kecurangan, 

tetapi juga memiliki beban emosional yang jauh lebih kecil daripada individu yang 

memiliki sifat Machiavellian rendah (Murphy dan Dacin, 2012).  

Penelitian ini memprediksi bahwa individu yang mendapatkan tekanan 

ketaatan tinggi dan memiliki kesempatan tinggi akan merasakan pengaruh negatif 

lebih tinggi daripada individu yang berada pada kondisi sebaliknya. Berkaitan 

dengan sifat Machiavellian, individu Machiavellian tinggi akan merasakan 

pengaruh negatif lebih rendah daripada Machiavellian rendah. Berdasarkan kajian 

teori dan hasil penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H7 : Individu yang mendapatkan tekanan ketaatan tinggi merasakan pengaruh 

negatif lebih tinggi daripada individu yang mendapatkan tekanan ketaatan 

rendah. 

H8 : Individu yang memiliki kesempatan tinggi merasakan pengaruh negatif lebih 

tinggi daripada individu yang memiliki kesempatan rendah. 

H9 : Individu yang memiliki sifat Machiavellian tinggi merasakan pengaruh negatif 

lebih rendah daripada individu yang memiliki sifat Machiavellian rendah. 
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3.2.8 Pengaruh Perasaan (Pengaruh) Negatif Individu terhadap Rasionalisasi  

Rasionalisasi adalah proses pasca perilaku yang menampilkan perilaku 

bermasalah menjadi kurang bermasalah (Fointiat, 1998). Rasionalisasi bukan 

sekadar justifikasi atas tindakan yang dilakukan namun merupakan alasan nyata 

yang melatarbelakangi suatu tindakan. Dalam kejahatan kerah putih, rasionalisasi 

dikenal dengan "teknik netralisasi" (Sykes dan Matza, 1957) yang digunakan oleh 

pelaku untuk membenarkan kecurangan yang dilakukan. Rasionalisasi menjadi 

mekanisme psikologis individu untuk melepaskan diri dari perasaan bersalah yang 

tidak dapat dihindari (Dorminey et al., 2012; Murphy dan Dacin, 2011). 

Menurut sudut pandang Teori Disonansi Kognitif, rasionalisasi terjadi ketika 

individu sadar bahwa perilaku yang bersangkutan tidak benar, serta memiliki intuisi 

yang bertentangan atau tidak jelas (Aronson, 1969). Teori ini menjelaskan bahwa 

individu memiliki reaksi afektif terhadap tindakan amoral yang dilakukan. Individu 

akan langsung mengalami perasaan negatif ketika menyadari bahwa tindakan 

yang dilakukan salah atau tidak sesuai dengan norma masyarakat. Rasionalisasi 

merupakan cara untuk mengurangi perasaan negatif (Murphy dan Dacin, 2011). 

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang mendapatkan 

tekanan untuk melakukan kecurangan akan melakukan rasionalisasi dengan cara 

menempatkan tanggung jawab kecurangan pada pimpinan (Davis et al., 2006). 

Semakin banyak tekanan yang dirasakan pelaku, semakin mudah pelaku untuk 

merasionalisasi dan memvalidasi kejahatan yang dilakukan (Brody et al., 2012). 

Demikian pula halnya ketika individu memiliki kesempatan untuk melakukan 

kecurangan, individu menyatakan bahwa sistem pengawasan yang tidak efektif 

sebagai alasan melakukan kecurangan. Individu juga dapat merasionalisasi 

bahwa manfaat yang diperoleh lebih menguntungkan (Harrison et al., 2016). 

Individu menggunakan rasionalisasi sebagai upaya untuk memaknai perilaku, 

menghindari hukuman, atau mengurangi konflik (Festinger, 1957). 
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Dalam konteks organisasi, tekanan yang diberikan pimpinan menyebabkan 

individu menyangkal keterlibatan mereka secara sengaja dalam korupsi. Pelaku 

akan menganggap diri mereka sebagai korban atas faktor situasional, yaitu karena 

adanya instruksi dari pimpinan. Tersedianya kesempatan juga menyebabkan 

pelaku dapat dengan mudah merasionalisasi perilaku mereka meskipun 

sebenarnya pelaku tidak perlu menjelaskan hal tersebut kepada pihak eksternal 

(Murphy, 2012). Individu merasionalisasi bahwa tindakan kecurangan wajar 

dilakukan ketika berada pada lingkungan dengan sistem pengendalian yang lemah 

(Murphy dan Dacin, 2011). Penelitian ini memprediksi bahwa rasionalisasi lebih 

tinggi dilakukan individu yang merasakan pengaruh negatif tinggi daripada individu 

yang merasakan pengaruh negatif rendah. Berdasarkan kajian teori dan hasil 

penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H10: Rasionalisasi lebih tinggi pada individu yang merasakan pengaruh negatif 

tinggi daripada individu yang merasakan pengaruh negatif rendah.  

 

3.2.9 Pengaruh Sifat Machiavellian terhadap Rasionalisasi 

Sifat kepribadian Machiavellian tinggi digambarkan dengan karakteristik 

egois, materialistis, dan manipulatif, sedangkan Machiavellian rendah memiliki 

karakteristik etis, jujur, dan peka terhadap kebutuhan orang lain (Christie dan Geis, 

1970). Individu dengan Machiavellian tinggi ini lebih mungkin untuk terlibat dalam 

kecurangan karena memiliki kecenderungan melakukan manipulasi untuk 

memperoleh kekuasaan, status, dan kekayaan (Verbeke et al., 2011). Perbedaan 

karakteristik kepribadian ini akan menghasilkan disonansi kognitif yang berbeda 

ketika individu Machiavellian tinggi dan rendah terlibat dalam kecurangan. 

Menurut Teori Pelepasan Moral, tindakan pelepasan moral memfasilitasi 

tindakan buruk yang dilakukan individu (Bandura, 1999). Faktor-faktor personal 

yang berasal dari pikiran (kognisi) moral, reaksi diri afektif, serta faktor lingkungan 
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yang saling berinteraksi dengan tindakan moral seseorang. Tindakan pelepasan 

moral memfasilitasi tindakan buruk individu karena pada saat yang bersamaan, 

proses pengendalian moral dan mekanisme kognitif individu tersebut tidak aktif. 

Individu yang melakukan tindakan tidak etis akan membebaskan diri dari sanksi 

dan rasa bersalah sehingga memungkinkan terlibat dalam pembuatan keputusan 

yang tidak etis (Detert et al., 2008).  

Berkaitan dengan upaya individu Machiavellian tinggi dalam menghadapi 

disonansi akibat perilaku manipulatif yang dilakukan, terdapat dua disposisi yang 

berlawanan. Pertama, individu Machiavellian tinggi memiliki keterlibatan emosi 

yang rendah dengan tindakan yang dilakukan sehingga dapat menghindari 

disonansi dengan lebih baik daripada individu Machiavellian rendah. Hal ini 

menyebabkan individu dengan sifat Machiavellian tinggi memiliki sedikit kebutuhan 

untuk melakukan pembenaran diri atau rasionalisasi. Meskipun demikian, disposisi 

kedua menunjukkan hal yang bertolakbelakang. Jika individu dengan sifat 

Machiavellian tinggi memerhatikan kognisi, mereka akan jauh lebih konsisten 

daripada individu dengan Machiavellian rendah. Konflik kognisi yang dialami oleh 

individu dengan sifat Machiavellian tinggi justru memiliki efek yang lebih besar 

sehingga mereka harus tetap melakukan rasionalisasi untuk mengurangi disonansi 

hingga mencapai titik terendah (Christie dan Geis, 1970).  

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bukti-bukti empiris 

yang mendukung pernyataan disposisi pertama. Secara umum, individu dengan 

sifat Machiavellian tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melepaskan 

diri secara emosional dari norma dan etika daripada individu yang memiliki sifat 

Machiavellian rendah (Christie dan Geis, 1970). Sifat ini memungkinan individu 

dengan sifat Machiavellian tinggi mengejar "kemenangan" meskipun harus 

mengorbankan moralitas atau etika (Christie dan Geis, 1970). Karakter ini 

memungkinkan individu dengan sifat Machiavellian tinggi sepenuhnya berfokus 
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pada pencapaian tujuan dan tidak terganggu oleh emosinya sendiri. Dengan 

demikian, individu dengan sifat Machiavellian tinggi merasa tidak perlu untuk 

melakukan rasionalisasi karena merasa yakin bahwa tindakan yang dilakukan 

bukan merupakan kesalahan, tetapi suatu upaya untuk mencapai kesuksesan, 

hasil yang lebih tinggi, maupun memperoleh penghargaan (Dahling et al., 2009). 

Penelitian ini memprediksi bahwa individu Machiavellian tinggi memiliki 

rasionalisasi lebih rendah daripada individu Machiavellian rendah. Berdasarkan 

kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H11 : Rasionalisasi lebih rendah pada individu yang memiliki sifat Machiavellian 

tinggi daripada individu yang memiliki sifat Machiavellian rendah. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

Bagian ini menjelaskan metode penelitian, yang berisi uraian mengenai 

desain penelitian, subjek penelitian, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya, desain eksperimen, manipulasi, proses desain instrumen 

penelitian, prosedur eksperimen, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian, pilot-test, dan model-model empiris penelitian. 

4.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimental untuk menjelaskan 

perilaku kecurangan individu. Argumen-argumen yang mendasari penggunaan 

desain eksperimental, yaitu: 

a. Kecurangan adalah fenomena yang sulit untuk dipahami sehingga aktivitas 

kecurangan seringkali tidak terdeteksi selama bertahun-tahun (Davies, 1995). 

Penggunaan metode survei kemungkinan tidak mampu mengungkapkan data 

yang andal tentang aktivitas kecurangan karena aspek kerahasiaannya. 

b. Penelitian mengenai kecurangan merupakan topik yang cukup sensitif untuk 

diteliti. Keterbatasan penelitian tentang kecurangan adalah kurang tersedianya 

data (Ades dan Di Tella, 1999; Rajan dan Wulf, 2006), serta tidak ada metode 

yang tepat untuk mengetahui jumlah kecurangan yang terjadi (Prier dan McCue, 

2009). Penelitian sebelumnya mengandalkan data persepsi sebagai indikator 

kecurangan sehingga eksperimen dipandang sebagai cara yang valid dan 

andal untuk mengetahui perilaku kecurangan (Thau, Pitesa, dan Pillutla, 2014). 

c. Metode eksperimen dipandang sebagai metode paling kuat dalam menjelaskan 

hubungan kausalitas variabel independen dan dependen (Nahartyo, 2013). 

Eksperimen memungkinkan untuk membuat simpulan atas hubungan kausal 

mengenai penyebab perilaku tidak etis dalam organisasi (Thau et al., 2014).  
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Penelitian ini menggunakan eksperimen laboratorium untuk menguji 

hipotesis-hipotesis penelitian.  Dalam pengujian dengan eksperimen laboratorium, 

peneliti memiliki kendali penuh untuk melakukan manipulasi serta mengontrol 

variabel pengganggu yang diduga memengaruhi hubungan kausalitas antara 

variabel independen dan dependen (Nahartyo dan Utami, 2016). Kendali penuh 

terwujud dalam penerapan manipulasi kepada subjek eksperimen. Manipulasi 

bersifat artifisial dan terpisah dari kegiatan/tugas rutin yang dilakukan partisipan 

sehingga tatanan eksperimen dapat dikendalikan secara penuh oleh peneliti. 

Tingkat kontrol yang tinggi memungkinkan pencapaian derajat validitas internal 

yang tinggi. Adanya prosedur yang lebih standar juga akan memperoleh hasil yang 

dapat diandalkan (memiliki reliabilitas yang tinggi) (Nahartyo dan Utami, 2016). 

 

4.2  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah karyawan yang sedang menempuh pendidikan 

S1 Jurusan Akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar, sebagai penyulih 

praktisi penyusun anggaran. Subjek harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki 

pengalaman kerja minimum satu tahun dan telah menempuh mata kuliah 

Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik. Beberapa alasan yang 

mendasari penggunaan mahasiswa sebagai partisipan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Eksperimen yang dilakukan tidak memerlukan pengetahuan khusus, serta 

bukan untuk pengambilan keputusan akuntansi yang rumit (Arnolda, Collierb, 

Leechb, dan Suttona, 2004; Mayhew dan Murphy, 2014). Situasi yang 

digunakan bersifat umum dan dapat berlaku untuk semua individu terlepas dari 

pengalaman dan keahlian individu tersebut. Dalam hal ini, penugasan 

penyusunan anggaran dianggap tidak memerlukan pengalaman profesional 

khusus (Stevens, 2002) sehingga penggunaan mahasiswa dalam penelitian 

eksperimen ini tidak akan mendistorsi temuan penelitian. 
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b. Penelitian ini membahas mengenai perilaku kecurangan yang tidak hanya 

terbatas terjadi pada status sebagai pegawai. Kecurangan dapat terjadi pada 

semua bidang pekerjaan, serta biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil di awal 

kehidupan mereka (Perotin dan Robinson, 2002).  

c. Kesulitan dalam memperoleh praktisi dalam jumlah besar, terutama yang dapat 

diperlakukan sesuai dengan kondisi eksperimen yang dibuat peneliti. Kondisi 

ini menjadi salah satu realitas yang mengganggu penelitian eksperimental 

akuntansi. Peneliti akan kehilangan waktu serta dapat mengalami gangguan 

lain akibat partisipasi praktisi dalam eksperimen. Apabila peneliti memiliki 

kemungkinan untuk mengakses praktisi tersebut, peneliti mungkin terpaksa 

melakukan kompromi tertentu yang pada akhirnya justru akan merusak tujuan 

metode eksperimen tersebut (Liyanarachchi, 2007). 

d. Penelitian eksperimen biasanya memberikan perlakuan tertentu dan dilakukan 

secara berulang. Penggunaan praktisi sebagai partisipan eksperimen dianggap 

menghasilkan perilaku yang kurang serius sehingga penggunaan mahasiswa 

akan memungkinkan peneliti terhindar dari masalah ini (Liyanarachchi, 2007). 

e. Beberapa kajian literatur menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi 

pengganti praktisi yang memadai dalam eksperimen yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan selama peneliti melakukan pemilihan partisipan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian (Liyanarachchi, 2007).  

f. Beberapa literatur akademis menemukan bahwa tidak ada bukti empiris yang 

menunjukkan perbedaan sikap etis antara mahasiswa dan praktisi (Mayhew 

dan Murphy, 2014). Selain itu, praktisi dan siswa memiliki struktur kognitif yang 

sama sehingga mahasiswa dapat digunakan sebagai pengganti praktisi 

akuntansi berpengalaman (Houghton dan Hronsky, 1993).  

 



65 
 

 
 

Partisipan memiliki karakteristik demografi yang berbeda sehingga perlu 

dilakukan pengujian homogenitas partisipan antarsel untuk meningkatkan presisi 

hasil penelitian. Peneliti melakukan uji homogenitas untuk mengukur tingkat 

pemahaman partisipan dalam bidang akuntansi manajemen dan akuntansi sektor 

publik. Partisipan mendapatkan lima pertanyaan pilihan ganda yang berkaitan 

dengan kedua bidang tersebut. Setiap pertanyaan diberikan skor satu. Nilai yang 

dihasilkan akan menjadi dasar untuk meyakinkan peneliti bahwa partisipan yang 

terbagi dalam sel-sel yang dibentuk memiliki pemahaman dasar akuntansi 

manajemen dan akuntansi sektor publik yang sama. Dengan demikian, respon 

atau perilaku partisipan benar-benar dipengaruhi oleh manipulasi, bukan 

dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik demografi partisipan (jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman kerja, dan tingkat pemahaman dasar 

mengenai akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik). 

 

4.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

  Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah tekanan ketaatan, 

kesempatan, sifat Machiavellian, perilaku kecurangan, pengaruh negatif yang 

dirasakan individu, dan rasionalisasi. Berikut merupakan definisi operasional dan 

pengukuran untuk setiap variabel. 

a. Tekanan Ketaatan 

Tekanan ketaatan adalah tekanan yang dilakukan oleh individu yang memiliki 

otoritas kepada individu lain untuk memengaruhi perilaku individu tersebut 

melalui otoritas yang dimiliki (DeZoort dan Lord, 1997; Milgram, 1963). Variabel 

tekanan ketaatan memiliki dua jenis kondisi, yaitu tekanan ketaatan tinggi dan 

tekanan ketaatan rendah. Variabel ini dimanipulasi menggunakan instruksi atau 

perintah yang diberikan secara lisan oleh eksperimenter (berperan sebagai 

pimpinan SKPD) kepada partisipan (berperan sebagai bawahan). 
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Pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, pimpinan menginstruksikan kepada 

bawahan untuk melakukan mark-up anggaran, disertai adanya sanksi apabila 

tidak mematuhi instruksi tersebut. Dalam kondisi tekanan ketaatan rendah, 

pimpinan tidak memaksa partisipan untuk melakukan mark-up anggaran, serta 

tidak ada sanksi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan skenario yang 

diadaptasi dari Hartmann dan Maas (2010) dan Puspasari dan Suwardi (2016). 

Variabel ini merupakan variabel dummy (nonmetrik), yaitu tekanan ketaatan 

tinggi diberikan kode 1 dan tekanan ketaatan rendah diberikan kode 0.  

b. Kesempatan 

Kesempatan adalah kondisi lingkungan organisasi yang dapat dimanfaatkan 

oleh pelaku potensial untuk melakukan kecurangan (Cohen dan Marcus, 1979). 

Variabel kesempatan memiliki dua jenis kondisi, yaitu kesempatan tinggi dan 

kesempatan rendah. Variabel ini dimanipulasi menggunakan informasi yang 

diuraikan dalam kasus cerita yang disajikan dalam modul eksperimen. Kondisi 

kesempatan tinggi diilustrasikan dengan lingkungan kerja yang kondusif untuk 

melakukan kecurangan, seperti tidak harus mendeskripsikan anggaran secara 

jelas dan terperinci, tidak ada pemeriksaan anggaran yang terintegrasi dan 

tidak dilakukan secara berkala, serta tidak ada tindakan tegas apabila terjadi 

ketidakpatuhan dalam pelaksanaan. Kesempatan rendah diilustrasikan dengan 

kondisi organisasi yang bertolakbelakang dengan kesempatan tinggi. Penelitian 

ini menggunakan skenario yang diadaptasi dari Puspasari dan Suwardi (2016). 

Variabel ini merupakan variabel dummy (nonmetrik), yaitu kesempatan tinggi 

diberikan kode 1 dan kesempatan rendah diberikan kode 0. 

c. Sifat Machiavellian 

Machiavellian digambarkan sebagai sifat kepribadian yang cenderung egois, 

manipulatif, dan agresif (Christie dan Geis, 1970). Sifat Machiavellian diukur 

menggunakan kuesioner Skala Mach IV yang memuat 20 item pernyataan 
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(Christie dan Geis, 1970; Hartmann dan Maas, 2010; Murphy, 2012). Respon 

partisipan diukur menggunakan Skala Likert tujuh poin, yaitu nilai 1 = ''Sangat 

Tidak Setuju'' sampai nilai 7 = ''Sangat Setuju”. Skor Machiavellian setiap 

partisipan dihitung dengan cara menjumlahkan jawaban partisipan, kemudian 

total skor tersebut ditambahkan dengan nilai konstanta sebesar 20. Individu 

dianggap memiliki sifat Machiavellian tinggi apabila memiliki skor Mach di atas 

100, dan memiliki sifat Machiavellian rendah apabila memiliki skor Mach di 

bawah 100. Skor 100 merupakan titik netral dari skor Mach (Christie dan Geis, 

1970). Variabel ini merupakan variabel dummy (nonmetrik), yaitu Machiavellian 

tinggi diberikan kode 1 dan Machiavellian rendah diberikan kode 0. 

d. Perilaku Kecurangan 

Perilaku kecurangan merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh satu 

orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya organisasi secara tidak 

wajar, atau sengaja menyajikan fakta salah untuk memperoleh keuntungan 

pribadi (ACFE, 2012). Variabel perilaku kecurangan diukur menggunakan satu 

pertanyaan terkait tindakan yang akan dilakukan setelah mendapat instruksi 

untuk melakukan mark up dan memahami kondisi lingkungan organisasi. 

Respon partisipan diukur menggunakan skala numerik (metrik) dari 1 sampai 7, 

yaitu kecenderungan jawaban dari Sangat Tidak Setuju sampai Sangat Setuju. 

e. Pengaruh Negatif yang Dirasakan Individu 

Merupakan perasaan yang dialami individu ketika melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan sikap atau nilai etika di masyarakat (Murphy dan Dacin, 

2011). Variabel pengaruh negatif diukur menggunakan 12 item penyataan yang 

mendeskripsikan rasa bersalah dan tidak nyaman. Rasa bersalah digambarkan 

menggunakan enam pernyataan, yaitu: 1) kesal pada diri sendiri, 2) kecewa 

dengan diri sendiri, 3) bersalah, 4) menyesal, 5) mengkritisi diri sendiri, dan 6) 

malu. Perasaan tidak nyaman digambarkan menggunakan enam pernyataan, 
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yaitu: 1) terganggu, 2) tertekan, 3) negatif, 4) tegang, 5) tidak nyaman, dan 6) 

gelisah (Mayhew dan Murphy, 2014; Murphy, 2012). Respon partisipan diukur 

menggunakan skala numerik (metrik) dari 1 sampai 7, yaitu kecenderungan 

jawaban dari Sangat Tidak Setuju sampai Sangat Setuju. Selanjutnya, peneliti 

menggunakan nilai rata-rata untuk mengelompokkan variabel pengaruh negatif 

dalam dua kategori, yaitu tinggi dan rendah. Individu yang memiliki nilai 

pengaruh negatif diatas rata-rata dikategorikan dalam kelompok tinggi (kode 1) 

dan nilai dibawah rata-rata dikategorikan dalam kelompok rendah (kode 0). 

f. Rasionalisasi  

Rasionalisasi adalah proses pasca perilaku yang dilakukan individu untuk 

menjustifikasi atau membenarkan tindakan yang dilakukan (Festinger, 1957). 

Peneliti mengelompokkan jawaban partisipan dalam dua kategori (nonmetrik), 

yaitu melakukan rasionalisasi (kode 1) dan tidak melakukan rasionalisasi/non 

rasionalisasi (kode 0). Mengacu pada penelitian sebelumnya (Mayhew dan 

Murphy, 2014; Murphy, 2012), peneliti mengelompokkan jawaban rasionalisasi 

partisipan dalam enam kategori, yaitu: (1) perbandingan menguntungkan, (2) 

pembenaran moral, (3) meminimalkan konsekuensi, (4) mengalihkan 

tanggung jawab, (5) menyebarkan tanggung jawab, dan (6) kategori lain. 

Apabila partisipan memberikan jawaban “saya ingin memenuhi permintaan 

pimpinan” atau “saya dapat melakukan hal tersebut”, partisipan dianggap tidak 

melakukan rasionalisasi (non rasionalisasi) (Murphy, 2012). 

4.4 Desain Eksperimen 

Desain penelitian ini merupakan desain eksperimen tulen karena memiliki 

kontrol yang ketat atas variabel-variabel yang diteliti dan variabel pengganggu, 

serta terdapat grup kontrol. Adanya manipulasi, randomisasi, dan grup kontrol 

atau pengukuran berulang menjadi syarat suatu eksperimen dapat diklasifikasikan 

dalam desain eksperimental tulen (Nahartyo, 2013).  
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Eksperimen ini melakukan manipulasi pada dua variabel independen, yaitu 

variabel tekanan ketaatan (tinggi dan rendah) dan variabel kesempatan (tinggi dan 

rendah). Partisipan yang mendapatkan manipulasi berupa tekanan ketaatan tinggi 

dan kesempatan tinggi disebut sebagai grup eksperimen, sedangkan kelompok 

partisipan yang mendapatkan manipulasi berupa tekanan ketaatan rendah dan 

kesempatan rendah disebut sebagai sebagai grup kontrol.  

Penelitian ini menggunakan desain faktorial 2 x 2 x 2 yang terdiri dari 

delapan sel perlakuan. Pendistribusian partisipan menggunakan teknik matching 

dan randomisasi. Teknik matching digunakan untuk mendistribusikan partisipan 

dalam kelompok Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah, sedangkan 

randomisasi digunakan ketika mendistribusikan partisipan dalam grup eksperimen 

dan grup kontrol. Randomisasi bertujuan agar jumlah dan kondisi partisipan pada 

setiap sel perlakuan ekuivalen, serta partisipan mendapat kesempatan yang sama 

untuk menerima manipulasi dari peneliti. 

Tabel 4.1 
Desain Faktorial 

 

 Tekanan 
Ketaatan 

Machiavellian Tinggi  Machiavellian Rendah 
Kesempatan  Kesempatan  

Tinggi  Rendah  Tinggi  Rendah  

Tinggi  Sel 1  Sel 2  Sel 5  Sel 6  
Rendah  Sel 3  Sel 4  Sel 7  Sel 8  

 
Keterangan: 
1. Sel 1 = Kondisi tekanan ketaatan tinggi dan kesempatan tinggi (kelompok 

Machiavellian tinggi). 
2. Sel 2 = Kondisi tekanan ketaatan tinggi dan kesempatan rendah (kelompok 

Machiavellian tinggi). 
3. Sel 3 = Kondisi tekanan ketaatan rendah dan kesempatan tinggi (kelompok 

Machiavellian tinggi). 
4. Sel 4 =  Kondisi tekanan ketaatan rendah dan kesempatan rendah (kelompok 

Machiavellian tinggi). 
5. Sel 5 = Kondisi tekanan ketaatan tinggi dan kesempatan tinggi (kelompok 

Machiavellian rendah). 
6. Sel 6 = Kondisi tekanan ketaatan tinggi dan kesempatan rendah (kelompok 

Machiavellian rendah). 
7. Sel 7 = Kondisi tekanan ketaatan rendah dan kesempatan tinggi (kelompok 

Machiavellian rendah). 

8. Sel 8 = Kondisi tekanan ketaatan rendah dan kesempatan rendah (kelompok 
Machiavellian rendah). 
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Eksperimen ini menggunakan pendekatan antar subjek (between subject 

design) dan intra subjek (within-subject-design). Pendekatan between subject 

digunakan untuk menguji perilaku kecurangan dan pengaruh negatif yang 

dirasakan partisipan pada kelompok Machiavellian tinggi dan Machiavellian 

rendah. Pendekatan within-subject-design digunakan untuk menguji perilaku 

kecurangan dan pengaruh negatif yang dirasakan partisipan pada kelompok yang 

mendapatkan manipulasi tekanan ketaatan tinggi, tekanan ketaatan rendah,  

kesempatan tinggi, dan kesempatan rendah. Desain ini disebut dengan desain 

pengukuran berulang (repeated-measures design). Kelemahan desain ini adalah 

dapat terjadinya carry-over effect, yaitu efek perlakuan sebelumnya yang terbawa 

pada periode pengukuran setelahnya (Nahartyo dan Utami, 2016). Salah satu 

cara untuk mengurangi pengaruh carry over effect adalah menggunakan teknik 

imbang balik (counterbalancing). Teknik ini dilakukan dengan cara merandomisasi 

urutan pemberian manipulasi kepada partisipan. Pada tahap pertama, partisipan 

pada Sel 1, 2, 5, dan 6 memperoleh manipulasi A terlebih dahulu untuk kemudian 

diikuti manipulasi B, sedangkan partisipan pada Sel 3, 4, 7, dan 8 memperoleh 

manipulasi B terlebih dahulu lalu kemudian memperoleh manipulasi A. 

4.5 Manipulasi 

Manipulasi merupakan bentuk intervensi peneliti dalam eksperimen. 

Penelitian ini menggunakan simulasi peran, yaitu partisipan diminta berimajinasi 

layaknya sedang memerankan tokoh atau posisi tertentu, sedangkan peneliti akan 

membangun suasana yang menunjang pemeranan tersebut dan melaksanakan 

prosedur eksperimennya. Metode ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi 

dan bisnis karena memiliki risiko pelanggaran etika yang rendah dan memberikan 

validitas penelitian yang memadai (Nahartyo, 2013). Pada eksperimen ini, 

partisipan diminta berperan sebagai pegawai SKPD yang bertugas menyusun 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ABC. 
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Peneliti menciptakan kondisi manipulasi sebagai perwujudan konstruk 

variabel independen, yaitu tekanan ketaatan dan kesempatan. Informasi 

manipulasi disajikan dalam bentuk instruksi dan kasus cerita menggunakan 

konteks penyusunan anggaran pengadaan barang pada SKPD ABC. Manipulasi 

untuk variabel tekanan ketaatan disampaikan dalam bentuk instruksi, serta 

menggunakan model “role-play” untuk mengilustrasikan adanya tekanan dari 

pimpinan. Serupa dengan eksperimen pada penelitian sebelumnya (Mayhew dan 

Murphy, 2014), penelitian ini menggunakan salah satu mahasiswa S3 (tidak 

diketahui oleh partisipan) untuk berperan sebagai pimpinan SKPD. Figur pimpinan 

ini menggunakan pakaian resmi instansi, serta menunjukkan diri memiliki otoritas 

dan pengetahuan yang mendalam tentang penyusunan anggaran pengadaan. 

Fitur-fitur ini diharapkan dapat mengarahkan partisipan untuk menganggap figur 

tersebut sebagai pimpinan SKPD. Figur pimpinan juga harus memiliki kemampuan 

komunikasi (verbal) yang baik dengan partisipan agar dapat meyakinkan dan 

memengaruhi partisipan untuk mengikuti instruksi yang nantinya diberikan. 

Dengan demikian, instruksi yang diberikan tidak terlihat sebagai suatu hal yang 

direncanakan dalam kegiatan eksperimen. Pada kondisi tekanan ketaatan tinggi 

(kode 1), pimpinan menginstruksikan kepada partisipan untuk melakukan mark-up 

anggaran. Pimpinan juga mengancam akan memberikan sanksi berupa mutasi 

apabila partisipan tidak mematuhi instruksi tersebut. Instruksi ini langsung 

diberikan secara lisan, bukan tulisan. Metode ini bertujuan agar partisipan dapat 

memahami dan merasakan kekuatan instruksi yang diberikan pimpinan, bahkan 

idealnya partisipan dapat menghayati manipulasi yang mereka peroleh. Pada 

kondisi tekanan ketaatan rendah (kode 0), pimpinan tidak memaksa partisipan 

untuk melakukan mark-up anggaran, serta tidak adanya sanksi. Skenario 

eksperimen untuk variabel tekanan ketaatan diadaptasi dari penelitian 

sebelumnya (Hartmann dan Maas, 2010; Puspasari dan Suwardi, 2016). 
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Manipulasi untuk variabel kesempatan diuraikan secara rinci dalam suatu 

skenario kasus. Skenario ini dibuat dalam bentuk modul dan dibagikan kepada 

semua partisipan. Pada kondisi kesempatan tinggi, informasi yang disajikan 

bahwa organisasi memiliki lingkungan kerja yang permisif terhadap kecurangan, 

seperti tidak ada keharusan untuk mendeskripsikan anggaran secara jelas dan 

rinci, tidak ada tim verifikasi yang melakukan penelahaan dokumen, tidak ada 

pemeriksaan terintegrasi, serta hanya memberikan rekomendasi apabila terjadi 

ketidakpatuhan. Demikian pula sebaliknya, informasi yang disajikan pada kondisi 

kesempatan rendah bertolakbelakang dengan kesempatan tinggi. Skenario kasus 

pada eksperimen ini diadaptasi dari penelitian Puspasari dan Suwardi (2016). 

Pada penelitian eksperimen, salah satu cara untuk memberikan keyakinan 

bahwa partisipan menerima dan memahami manipulasi dengan baik adalah 

melalui pengecekan manipulasi. Pada eksperimen ini, pengecekan manipualsi 

dilakukan dua tahap. Tahap pertama, peneliti memberikan dua pertanyaan untuk 

mengetahui persepsi partisipan atas manipulasi variabel independen yang 

dirasakan. Tahap kedua, peneliti memberikan tiga pertanyaan untuk mengetahui 

pemahaman partisipan atas informasi yang diberikan. Apabila partisipan mampu 

menjawab dua dari tiga pertanyaan yang diberikan, partisipan dinyatakan lolos 

dalam pengecekan manipulasi. Jawaban partisipan yang tidak lolos dalam 

pengecekan manipulasi tidak akan digunakan dalam analisis selanjutnya. 

 Pengendalian partisipan dalam mengerjakan materi eksperimen maupun 

pengecekan manipulasi merupakan hal penting dalam eksperimen. Partisipan 

mengerjakan materi sesuai petunjuk eksperimenter, serta tidak diperkenankan 

membuka halaman sebelumnya dan berikutnya tanpa arahan dari eksperimenter. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa partisipan telah mengikuti prosedur 

eksperimen dengan benar, serta semua partisipan dapat menyelesaikan materi 

eksperimen dalam durasi waktu yang sama. 
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4.6  Proses Desain Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan instrumen berupa skenario kasus dan 

kuesioner. Tahapan pembentukan instrumen dilakukan sebagai berikut: 

1) Instrumen skenario kasus 

a. Memodifikasi skenario sehingga menggambarkan kondisi sesungguhnya 

melalui wawancara dengan praktisi. Wawancara dilakukan dengan kepala 

bidang, kepala seksi, praktisi pengadaan, fungsional pemeriksa anggaran, 

dan praktisi penyusun anggaran. Selanjutnya, peneliti memodifikasi skenario 

dengan tetap memerhatikan kondisi-kondisi yang harus tampak sebagai 

bentuk manipulasi atau perlakuan atas variabel independen. 

b. Memastikan bahwa skenario telah menggambarkan kondisi sesungguhnya 

melalui diskusi kelompok dengan praktisi pengadaan, perencanaan, 

fungsional pemeriksa anggaran, dan penyusun anggaran. Diskusi sekaligus 

untuk meminta saran agar dapat menyempurnakan instrumen penelitian ini. 

c. Setelah instrumen selesai diperbaiki, dilakukan diskusi perorangan dengan 

akademisi bidang akuntansi sektor publik untuk meyakinkan bahwa skenario 

tidak bersifat ambigu dan sesuai dengan teori yang digunakan.  

 

2) Instrumen kuesioner 

a. Menerjemahkan instrumen asli yang berbahasa Inggris menjadi bahasa 

Indonesia. Kuesioner mengacu pada penelitian sebelumnya (Murphy, 2012). 

Peneliti meminta bantuan ahli bahasa untuk menerjemahkan kuesioner yang 

menggunakan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hasil terjemahan 

tersebut kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris, dan 

mencocokkan hasil terjemahan dengan kuesioner aslinya untuk memastikan 

bahwa terjemahannya benar dan tidak mengubah arti kuesioner aslinya.  
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b. Menguji kelogisan kuesioner yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dengan bantuan dua orang akademisi di bidang psikologi. Hal ini 

untuk mengonfirmasi bahwa item-item pernyataan yang diterjemahkan telah 

sesuai dengan konstruk yang membentuk variabel. Diskusi ini sekaligus 

untuk mengonfirmasi bahwa kuesioner ini layak diujikan dalam pilot test. 

 

4.7 Prosedur Eksperimen 

Penelitian eksperimen ini menggunakan single-blind experiment, yaitu 

partisipan tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi tentang eksperimen 

yang dilakukan namun eksperimenter mengetahui tujuan eksperimen (Neuman, 

2011). Salah satu kelemahan penggunaan eksperimenter adalah ekspektasi 

eksperimenter, yaitu eksperimenter secara tidak sengaja mengarahkan partisipan 

agar bertindak sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengatasi kelemahan 

tersebut, peneliti memberikan protokol eksperimen dalam bentuk teks panduan 

tertulis kepada eksperimenter untuk memandu pelaksanaan eksperimen. Protokol 

eksperimen dalam bentuk power point juga diberikan kepada partisipan agar 

partisipan dapat melaksanakan seluruh tahapan eksperimen dengan baik. 

Pelaksanaan eksperimen menggunakan instrumen penelitian (selanjutnya 

disebut dengan modul) berupa seperangkat materi kuesioner yang dijawab secara 

manual (tertulis). Kegiatan eksperimen menggunakan kertas dan pena. Asisten 

peneliti akan membagikan modul secara acak kepada partisipan. Adapun 

pelaksanaan eksperimen dilakukan dalam tiga tahapan, sebagai berikut: 

1. Tahap Seleksi Partisipan 

Partisipan berasal dari mahasiswa S1 Akuntansi yang memenuhi kriteria, yaitu 

memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun dan telah menempuh mata 

kuliah Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik. Pada tahap ini, 

peneliti juga memastikan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam eksperimen. 
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2. Tahap Pra Eksperimen 

Tahap ini dilakukan tiga hari sebelum pelaksanaan eksperimen. Pada tahap ini, 

peneliti menyebarkan kuesioner Machiavellian kepada calon partisipan dalam 

eksperimen. Hasil tabulasi kuesioner digunakan untuk mengelompokkan 

partisipan dalam dua kategori, yaitu Machiavellian tinggi dan rendah. 

3. Tahap Pelaksanaan Eksperimen 

Pada tahap ini, mahasiswa diundang oleh dosen pengampu mata kuliah untuk 

hadir pada kegiatan simulasi. Simulasi dilaksanakan diluar waktu perkuliahan, 

sesuai waktu yang disepakati. Mahasiswa yang berpartisipasi memperoleh 

kompensasi berupa satuan kredit partisipasi dan hadiah pada akhir acara.  

Pelaksanaan eksperimen terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, eksperimenter memberikan penjelasan kepada partisipan 

mengenai peran dan tugas partisipan, teknis dan waktu eksperimen, aturan 

selama eksperimen berlangsung, dan kompensasi yang akan diterima. 

Eksperimenter menjelaskan secara detail tentang hal yang harus dikerjakan 

dan mengingatkan partisipan untuk mengerjakan modul secara serius karena 

akan menentukan keberhasilan pelaksanaan eksperimen.  

Peneliti dibantu oleh enam orang asisten yang bertugas secara teknis 

sejak awal hingga akhir pelaksanaan eksperimen. Satu orang asisten berperan 

sebagai eksperimenter, satu orang berperan sebagai pimpinan SKPD, serta 

empat orang lainnya yang membantu dalam mendistribusikan skenario kasus 

kepada partisipan. Berikut merupakan uraian pelaksanaan eksperimen: 

a. Partisipan menandatangani daftar hadir dan mengambil satu nomor undian. 

Selanjutnya partisipan memasuki ruangan dan duduk sesuai dengan nomor 

undian tersebut. Dalam hal ini partisipan telah dikelompokkan dalam dua 

kategori, yaitu Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. Pengambilan 
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nomor undian dimaksudkan untuk merandomisasi pemberian manipulasi 

pada partisipan kelompok Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. 

b. Peneliti memberikan pengantar singkat berupa ucapan selamat datang dan 

terima kasih kepada partisipan. Peneliti memperkenalkan seorang 

eksperimenter yang akan memandu pelaksanaan simulasi. Peneliti juga 

memperkenalkan seorang asisten peneliti yang berperan sebagai Kepala 

SKPD, meminta partisipan untuk menganggapnya sebagai "pimpinan", serta 

mengikuti instruksi Kepala SKPD tersebut. Peneliti meninggalkan ruangan 

dan menjelaskan akan kembali pada akhir kegiatan simulasi. 

c. Eksperimenter menjelaskan maksud, tujuan, dan teknis pelaksanaan 

simulasi kepada partisipan. Eksperimenter juga menguraikan prosedur 

simulasi secara lisan dan tertulis (power point), serta menyampaikan kepada 

partisipan bahwa semua jawaban partisipan dirahasiakan.  

2. Tahap Pelaksanaan, dilaksanakan dalam dua sesi. 

Pada sesi pertama, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Eksperimenter meminta asisten peneliti lainnya untuk membagikan dua jenis 

modul (skenario kasus) secara acak kepada partisipan yang berada dalam 

kelompok Machiavellian tinggi dan rendah, dengan rincian sebagai berikut: 

(1) Modul pertama (merah) diberikan kepada partisipan Sel 1 dan Sel 5. 

(2) Modul kedua (kuning) diberikan kepada partisipan Sel 2 dan Sel 6. 

Partisipan tidak diperbolehkan membuka modul sebelum ada instruksi dari 

eksperimenter. 

b. Eksperimenter menjelaskan peran partisipan dan meminta partisipan untuk 

membaca informasi pada modul dengan seksama.  

c. Partisipan menonton video singkat yang berisi uraian kegiatan penyusunan 

anggaran. Penggunaan visualisasi bertujuan agar partisipan mudah 

memahami gambaran umum penyusunan anggaran di instansi pemerintah. 
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d. Eksperimenter memandu partisipan untuk mulai mengerjakan kasus dan 

memberikan waktu 5 menit untuk membaca skenario kasus. Informasi 

pertama menghadirkan lingkungan kerja SKPD. Eksperimenter meminta 

partisipan untuk mengasumsikan sedang berada pada lingkungan tersebut. 

e. Dalam kondisi tekanan ketaatan tinggi, asisten peneliti yang berperan 

sebagai pimpinan meminta partisipan untuk menggunakan harga yang telah 

di-markup, disertai ancaman mutasi jika partisipan tidak melakukan instruksi 

tersebut. Pada kondisi tekanan ketaatan rendah, pimpinan tidak memaksa 

bawahan untuk memenuhi instruksi, serta tidak ada ancaman mutasi. 

f. Eksperimenter meminta partisipan menjawab pertanyaan A, yaitu “Apakah 

Anda memenuhi permintaan pimpinan?”. Partisipan diminta memilih salah 

satu jawaban, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 7 (sangat setuju). Jawaban 

Pertanyaan A menunjukkan kecenderungan perilaku kecurangan partisipan. 

g. Pada Pertanyaan B, partisipan diberikan pertanyaan “Bagaimana perasaan 

Anda setelah menjawab Pertanyaan A?”. Partisipan diminta mengisi 12 

pernyataan singkat yang mewakili perasaan yang dialami. Respon partisipan 

diukur dari skala 1 (sangat tidak merasakan) sampai 7 (sangat merasakan). 

h. Pada Pertanyaan C, partisipan diminta memberikan alasan memilih jawaban 

A. Pertanyaan ini untuk mengidentifikasi jenis rasionalisasi yang digunakan. 

i. Terakhir, eksperimenter meminta partisipan untuk mengisi pertanyaan cek 

manipulasi dan kuesioner demografi. 

Pada sesi kedua, partisipan yang berada pada sel eksperimen bertukar 

posisi menjadi sel kontrol, demikian pula sebaliknya. Partisipan yang awalnya 

menempati Sel 1 dan Sel 5 bertukar posisi ke Sel 4 dan Sel 8, sedangkan 

partisipan pada Sel 2 dan Sel 6 bertukar posisi ke Sel 3 dan Sel 7. Selanjutnya, 

eksperimenter meminta asisten peneliti untuk membagikan dua modul kepada 

partisipan dengan rincian sebagai berikut: 
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(1) Modul ketiga (hijau) diberikan kepada partisipan Sel 3 dan Sel 7. 

(2) Modul keempat (biru) diberikan kepada partisipan Sel 4 dan Sel 8. 

3. Tahap Penutupan (Debriefing) 

Pada tahap akhir, peneliti memasuki ruangan dan melakukan debriefing untuk 

mengembalikan emosi partisipan seperti sebelum eksperimen dilakukan. Pada 

akhir kegiatan, partisipan menerima kompensasi atas partisipasi mereka pada 

eksperimen ini. Seluruh tahapan eksperimen ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

4.8 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

4.8.1 Pengujian Validitas Internal Penelitian 

 Validitas internal penelitian merupakan kekuatan utama metode penelitian 

eksperimen. Pengukuran validitas internal dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan kausalitas antara variabel independen, serta apakah variasi 

perubahan variabel dependen hanya disebabkan oleh perubahan variabel yang 

dimanipulasi oleh peneliti, bukan dipengaruhi variabel lain. Faktor pengganggu 

yang berpotensi mengancam validitas internal, seperti histori, maturasi, testing, 

mortalitas, dan regresi (Nahartyo dan Utami, 2016), sebagai berikut:  

1) Efek histori disebabkan oleh kejadian ekstrani atau peristiwa diluar manipulasi 

eksperimen. Hal ini berarti bahwa perbedaan reaksi antara partisipan yang satu 

dengan partisipan lainnya tidak hanya dipengaruhi oleh manipulasi eksperimen 

namun juga efek histori seperti durasi waktu pelaksanaan eksperimen atau 

kondisi kenyamanan ruangan. Peneliti mengatasi kondisi ini dengan cara 

menyelenggarakan eksperimen dalam bentuk seminar pada pagi hari sehingga 

partisipan dapat berkonsentrasi dengan baik. Peneliti juga menggunakan 

ruangan dengan kondisi yang sama antara grup eksperimen dan grup kontrol.  

2) Maturasi adalah perubahan alamiah yang dialami partisipan akibat berlalunya 

waktu, seperti merasa bosan, lapar, atau lelah. Upaya yang dilakukan untuk 
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mengurangi efek maturasi adalah dengan menyelenggarakan eksperimen 

menggunakan metode simulasi sehingga partisipan memahami kondisi yang 

diuraikan dalam modul eksperimen. Materi eksperimen juga dirancang dalam 

bentuk modul, sampul berwarna, dan dilengkapi petunjuk pengisian yang jelas. 

Pada sesi awal, eksperimenter menyampaikan kepada partisipan bahwa waktu 

pelaksanaan simulasi adalah 30 menit, serta menginformasikan bahwa 

partisipan akan memperoleh doorprize pada akhir kegiatan.  

3) Eksperimen ini melakukan dua kali pengujian pada partisipan yang sama 

sehingga menimbulkan ancaman efek testing. Ancaman dapat berkurang 

apabila kedua partisipan didistribusikan menggunakan metode randomisasi 

sehingga dampak testing dialami oleh kedua kelompok yang setara. Pengujian 

berulang juga menyebabkan partisipan kesulitan untuk memisahkan efek dari 

tiap manipulasi. Untuk mengatasi efek ini, peneliti menggunakan teknik imbang 

(counterbalancing), yaitu merandomisasi urutan pemberian manipulasi kepada 

partisipan. Selain itu, pengujian kedua dilakukan setelah sesi jeda sehingga 

partisipan diharapkan mampu memisahkan efek dari sesi pertama. 

4) Mortalitas merupakan kegagalan partisipan untuk berpartisipasi hingga tahap 

akhir, baik karena partisipan mengalami gangguan faktor psikis maupun fisik. 

Efek mortalitas diantisipasi dengan melaksanakan eksperimen dengan durasi 

waktu maksimal 30 menit sehingga partisipan tidak mengalami kebosanan atau 

kelelahan. Partisipan juga disediakan kudapan sebelum acara berlangsung 

sehingga diharapkan mampu berkonsentrasi dengan baik dalam kegiatan 

simulasi. Pengendalian ini sekaligus dapat mencegah efek histori dan maturasi. 

5) Efek regresi adalah fenomena statistis yang muncul akibat partisipan dipilih 

tidak secara acak. Kondisi ini ditanggulangi dengan melakukan randomisasi 

saat membentuk grup eksperimen dan grup kontrol sehingga karakteristik 

partisipan pada kedua grup ekuivalen.  
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Gambar 4.1 
Proses Pelaksanaan Eksperimen  

 
 
 
 

  

Partisipan menerima modul eksperimen  
dan mendapatkan penjelasan mengenai simulasi 

Partisipan menonton video singkat mengenai penyusunan anggaran 

Partisipan menjawab pertanyaan A, B, dan C 

Partisipan mengisi pertanyaan cek manipulasi 

Partisipan mengisi kuesioner demografi 

Sel 1  
Tekanan tinggi, 

kesempatan tinggi, 
Machiavellian tinggi 

Modul 1  
dan  

Modul 2 

Sel 2  
Tekanan tinggi, 

kesempatan 
rendah, 

Machiavellian tinggi 

Sel 5  
Tekanan tinggi, 

kesempatan tinggi, 
Machiavellian 

rendah 

Sel 6  
Tekanan tinggi, 

kesempatan 
rendah, 

Machiavellian 
rendah 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Istirahat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sel 3  
Tekanan rendah, 

kesempatan tinggi, 
Machiavellian tinggi 

Sel 4  
Tekanan rendah, 

kesempatan 
rendah, 

Machiavellian tinggi 

Sel 7  
Tekanan rendah, 

kesempatan tinggi, 
Machiavellian 

rendah 

Sel 8  
Tekanan rendah, 

kesempatan 
rendah, 

Machiavellian 
rendah 

Partisipan mengisi pertanyaan cek manipulasi 

Partisipan mengisi kuesioner demografi 

Debriefing dan penutupan 

Modul 3  
dan  

Modul 4 

Sumber: Hasil pemikiran peneliti (2019) 
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Upaya-upaya lain yang juga dilakukan peneliti untuk meningkatkan validitas 

internal penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1) Memodifikasi skenario kasus melalui wawancara dan diskusi. 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan praktisi untuk memperoleh kasus yang 

mendekati kondisi sesungguhnya. Selanjutnya, dilakukan diskusi perorangan 

dan diskusi kelompok fokus untuk meminta saran atas skenario yang dibuat. 

Diskusi juga dilakukan dengan akademisi untuk meyakinkan bahwa instrumen 

tidak ambigu dan sesuai dengan dasar teori yang digunakan. 

2) Melakukan pilot-test 

Penelitian ini melakukan uji coba instrumen pada subjek yang bukan menjadi 

target eksperimen sesungguhnya untuk mengetahui ketidakjelasan instruksi, 

informasi yang tidak lengkap, kelemahan skenario eksperimen, melakukan 

koordinasi kegiatan, serta mengukur waktu pelaksanaan eksperimen. 

3) Melakukan pengecekan manipulasi, yang dilakukan dalam dua tahap. 

a. Tahap pertama, yaitu menguji stimulus dari sisi fisik (menguji persepsi 

partisipan atas manipulasi yang diberikan). Partisipan diberi dua pertanyaan 

(Pertanyaan A2 dan A3), serta diminta menjawab apakah skenario tersebut 

dirasakan sebagai tekanan ketaatan atau kesempatan. Pengecekan ini 

memberikan sinyal akan efektivitas manipulasi yang diberikan. 

b. Tahap kedua, yaitu memastikan bahwa partisipan memahami informasi 

yang diberikan. Partisipan diberikan tiga pertanyaan pilihan berganda dan 

tiga pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Setiap jawaban yang benar 

diberikan nilai satu. Apabila partisipan menjawab seluruh pertanyaan 

dengan tepat, akan memperoleh nilai tiga.  
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4.8.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji kuesioner sifat 

Machiavellian dan pengaruh negatif individu. Uji validitas dilakukan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan hal yang akan diukur kuesioner tersebut. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor setiap 

butir penyataan dengan total skor. Item penyataan dikatakan valid apabila 

memiliki nilai probabilitas < 0,05 (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas dilakukan untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini dilakukan 

menggunakan Uji Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila 

memiliki nilai Cronbach Alpha ≥ 0.60 (Ghozali, 2013). Hasil pengujian validitas 

dan reliabilitas kuesioner untuk variabel Machiavellian dan variabel pengaruh 

negatif ditunjukkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.  

Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas  

Panel A: Variabel Machiavellian 

No. 
Item 

Pearson  
Correlation 

Nilai 
Probabilitas 

Status 
 Item 

1 0,496 0,001 Valid 
2 0,315 0,040 Valid 
3 0,535 0,000 Valid 
4 0,311 0,043 Valid 
5 0,351 0,021 Valid 
6 0,437 0,003 Valid 
7 0,419 0,005 Valid 
8 0,582 0,000 Valid 
9 0,535 0,000 Valid 

10 0,471 0,001 Valid 
11 0,343 0,024 Valid 
12 0,366 0,016 Valid 
13 0,446 0,003 Valid 
14 0,344 0,024 Valid 
15 0,643 0,000 Valid 
16 0,378 0,013 Valid 
17 0,674 0,000 Valid 
18 0,570 0,000 Valid 
19 0,530 0,000 Valid 
20 0,400 0,008 Valid 
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Panel B: Variabel Pengaruh Negatif 

No. 
Item 

Pearson  
Correlation 

Nilai 
Probabilitas 

Status 
 Item 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0,812 
0,826 
0,813 
0,866 
0,768 
0,799 
0,860 
0,899 
0,880 
0,789 
0,697 
0,617 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa semua indikator yang digunakan 

untuk menjelaskan variabel Machiavellian dan variabel pengaruh negatif 

dinyatakan valid karena memiliki nilai probabilitas < 0,05. 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Reliabilitas  

Panel A: Variabel Machiavellian 

Variabel Cronbach Alpha Status Item 

Machiavellian 0,782 Reliabel 

 
Panel B: Variabel Pengaruh Negatif 

Variabel Cronbach Alpha Status Item 

Pengaruh Negatif 0,949 Reliabel 

Sumber: Lampiran 2 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel sifat Machiavellian dan variabel 

pengaruh negatif dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha ≥ 0,60. 

 

4.9 Pilot Test  

 Pilot test dilakukan untuk mengujicoba instrumen dan desain ekperimen 

pada partisipan yang berbeda dengan partisipan eksperimen sesungguhnya. Pilot 

test pada penelitian ini dilakukan sebanyak empat kali. Pertama, pilot test dilakuan 

untuk menguji instrumen penelitian berupa kuesioner variabel sifat Machiavellian 

yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Pengujian ini bertujuan 

untuk meyakinkan bahwa item-item penyataan dalam kuesioner dapat dipahami, 
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dianggap sudah benar, dan konsisten. Subjek dalam pengujian ini adalah 44 orang 

akademisi. Kedua, pilot test dilakukan untuk menguji instrumen penelitian berupa 

skenario kasus yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa skenario eksperimen 

telah mencerminkan kondisi sesungguhnya. Subjek dalam pengujian ini adalah 12 

orang praktisi bidang perencanaan, penyusunan program, pengendalian dan 

evaluasi, penyusunan dan pemeriksa anggaran, serta pengadaan barang/jasa.  

Ketiga, pilot test dilakukan untuk menguji instrumen dan desain eksperimen 

pada 55 orang mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Mahasaraswati Denpasar. 

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa subjek memahami kuesioner 

dan skenario kasus penelitian, serta mampu mengikuti protokol eksperimen yang 

direncanakan. Dalam hal ini, peneliti harus menambahkan beberapa aturan dan 

prosedur agar pelaksanaan ekperimen sesuai dengan tujuan penelitian. Keempat, 

pilot test ini merupakan pengujian akhir instrumen dan desain eksperimen secara 

keseluruhan. Subjek pada pengujian ini adalah 43 orang mahasiswa Magister 

Manajemen Universitas Mahasaraswati Denpasar yang diasumsikan memiliki 

karakteristik mendekati atau sama dengan subjek yang menjadi target dalam 

eksperimen utama. Pengujian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa setiap subjek 

memahami instrumen yang diberikan. Peneliti juga mengevaluasi kemungkinan 

terjadinya kesalahan protokol yang bisa memengaruhi hasil penelitian.  

 

4.10 Model-model Empiris Penelitian 

Penelitian ini melakukan beberapa tahapan analisis data. Pertama, 

menyajikan statistik deskriptif karakteristik demografi partisipan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan instansi kerja. Kedua, pengujian 

variansi karakteristik demografi partisipan yang bertujuan untuk meyakinkan 

peneliti bahwa karakteristik demografi partisipan memiliki variansi yang sama. 

Pengujian ini menggunakan uji parametrik one-way Analysis of Variance (Anova), 
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meliputi pengujian deskriptif karakteristik demografi partisipan, Test of 

Homogeneity of Variance, dan Anova. Apabila Test of Homogeneity of Variance 

dan Anova memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, disimpulkan bahwa 

karakteristik demografi partisipan memiliki variasi yang homogen.   

Pengujian selanjutnya adalah pengujian galat eksperimental. Pengujian ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat faktor lain yang memengaruhi 

hubungan variabel independen dan dependen, seperti pemahaman partisipan 

dalam bidang akuntansi manajemen dan sektor publik. Pada pengujian ini, 

partisipan menjawab lima pertanyaan. Pengujian dilakukan menggunakan uji 

parametrik Analysis of Covariance (Ancova). Pada pengujian Ancova, variabel 

tekanan ketaatan, kesempatan, dan sifat Machiavellian merupakan variabel 

independen, variabel perilaku kecurangan sebagai variabel dependen, dan nilai 

pemahaman akuntansi sebagai variabel kovariat. Apabila variabel pemahaman 

akuntansi memiliki nilai probabilitas lebih besar dari α = 0,05, disimpulkan bahwa 

nilai pemahaman tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan individu.  

Pengujian selanjutnya adalah pengecekan manipulasi untuk mengukur 

efektivitas manipulasi eksperimen. Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) 

menguji persepsi partisipan atas manipulasi yang diberikan, dan (2) memastikan 

partisipan memahami manipulasi tersebut. Pada pengujian pertama, partisipan 

menjawab dua pertanyaan mengenai persepsi mereka setelah mendapatkan 

instruksi dan membaca skenario kasus. Semakin banyak jawaban yang benar, 

diasumsikan partisipan telah menginternalisasi manipulasi ke dalam pikiran atau 

menghayati manipulasi tersebut. Pada pengujian kedua, partisipan menjawab tiga 

pertanyaan pilihan berganda. Semakin banyak jawaban yang benar, diasumsikan 

partisipan telah memahami manipulasi dengan baik. Partisipan yang menjawab 

dengan benar dua dari tiga pertanyaan dinyatakan lolos dalam pengujian ini. Hasil 

pengujian ini menyajikan data persepsi partisipan dalam bentuk deskriptif.  
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Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian model 

eksperimen menggunakan uji parametrik two-way Anova. Tujuan pengujian ini 

adalah untuk membuktikan bahwa desain penelitian merupakan model penelitian 

yang dapat memprediksi pengaruh tekanan ketaatan, kesempatan, dan sifat 

Machiavellian pada perilaku kecurangan individu. Asumsi yang harus dipenuhi 

dalam menggunakan uji ANOVA (Ghozali, 2013), adalah sebagai berikut: 1) 

homogeneity of variance, yaitu variabel dependen memiliki varian yang homogen 

dalam setiap kategori variabel independen; 2) random sampling, yaitu subyek 

dalam setiap kelompok diambil secara random; 3) multivariate normality, yaitu 

variabel dependen harus berdistribusi normal. Hasil pengujian dikatakan 

memenuhi uji homogeneity of variance apabila memiliki nilai Levene’s Test lebih 

besar dari 0,05. Uji multivariate normality dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian dikatakan 

memenuhi uji normalitas apabila memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

Meskipun demikian, Anova bersifat robust untuk penyimpangan asumsi 

homogeneity of variance dan multivariate normality (Box, 1954; Ghozali, 2013). 

Pengujian selanjutnya adalah melakukan uji parametrik menggunakan two-way 

Anova. Variabel independen dalam pengujian ini adalah tekanan ketaatan, 

kesempatan, dan sifat Machiavellian sedangkan variabel dependennya adalah 

perilaku kecurangan. Apabila hasil pengujian memiliki nilai probabilitas (dua sisi) 

lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa variabel tekanan ketaatan, 

kesempatan, dan sifat Machiavellian berpengaruh pada perilaku kecurangan. 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis 1 (H1) dilakukan untuk menguji pengaruh utama (main 

effect) variabel tekanan terhadap perilaku kecurangan. H1 menyatakan bahwa 

perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang mendapatkan tekanan 
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ketaatan tinggi daripada tekanan ketaatan rendah. Pengujian H1 menggunakan 

uji parametrik paired t-test satu sisi. Apabila hasil pengujian memiliki nilai 

probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil penelitian 

mendukung H1. Hipotesis statistik untuk H1 adalah sebagai berikut:  

H01: µpktt ≤ µpktr  

Ha1: µpktt > µpktr 

Keterangan: 

µpktt = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi tekanan ketaatan tinggi 

µpktr = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi tekanan ketaatan rendah 

2. Pengujian Hipotesis 2 (H2) dilakukan untuk menguji pengaruh utama (main 

effect) variabel kesempatan terhadap perilaku kecurangan. H2 menyatakan 

bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang memiliki 

kesempatan tinggi daripada kesempatan rendah. Pengujian H2 menggunakan 

uji parametrik paired t-test satu sisi. Apabila hasil pengujian memiliki nilai 

probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil penelitian 

mendukung H2. Hipotesis statistik untuk H2 adalah sebagai berikut: 

H02: µpkkt ≤ µpkkr  

Ha2: µpkkt > µpkkr 

Keterangan: 

µpkkt = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi kesempatan tinggi 

µpkkr = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi kesempatan rendah 

3. Pengujian H3a, H3b, H3c, dan H3d dilakukan untuk menguji pengaruh interaksi 

(interaction effect) variabel tekanan ketaatan dan kesempatan terhadap 

perilaku kecurangan. Pengujian keempat hipotesis menggunakan uji parametrik 

independent t-test satu sisi. Apabila hasil pengujian memiliki nilai probabilitas 

lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil penelitian mendukung H3a, 

H3b, H3c, dan H3d.  
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a. Hipotesis 3a menyatakan bahwa pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, 

perilaku kecurangan lebih rendah pada individu yang memiliki kesempatan 

rendah daripada kesempatan tinggi. Hipotesis statistik untuk H3a adalah 

sebagai berikut: 

H03a: µttkt ≤ µttkr  

Ha3a: µttkt > µttkr 

 
b. Hipotesis 3b menyatakan bahwa pada kondisi tekanan ketaatan rendah, 

perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang memiliki kesempatan 

tinggi daripada kesempatan rendah. Hipotesis statistik untuk H3b adalah 

sebagai berikut: 

H03b: µtrkt ≤ µtrkr  

Ha3b: µtrkt > µtrkr 

 
c. Hipotesis 3c menyatakan bahwa pada kondisi kesempatan tinggi, perilaku 

kecurangan lebih rendah pada individu yang mendapatkan tekanan ketaatan 

rendah daripada tekanan ketaatan tinggi. Hipotesis statistik untuk H3c 

adalah sebagai berikut: 

H03c: µkttt ≤ µkttr  

Ha3c: µkttt > µkttr 

 
d. Hipotesis 3d menyatakan bahwa pada kondisi kesempatan rendah, perilaku 

kecurangan lebih tinggi pada individu yang mendapatkan tekanan ketaatan 

tinggi daripada tekanan ketaatan rendah. Hipotesis statistik untuk H3d 

adalah sebagai berikut: 

H03d: µkrtt ≤ µkrtr  

Ha3d: µkrtt > µkrtr 
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Keterangan: 
µttkt  = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi tekanan ketaatan tinggi 

dan kesempatan tinggi 
µttkr = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi tekanan ketaatan tinggi 

dan kesempatan rendah 
µtrkt = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi tekanan ketaatan rendah 

dan kesempatan tinggi 
µtrkr = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi tekanan ketaatan rendah 

dan kesempatan rendah 
µkttt = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi kesempatan tinggi dan 

tekanan ketaatan tinggi 
µkttr = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi kesempatan tinggi dan 

tekanan ketaatan rendah 
µkrtt = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi kesempatan rendah dan 

tekanan ketaatan tinggi 
µkrtr = rata-rata perilaku kecurangan pada kondisi kesempatan rendah dan 

tekanan ketaatan rendah 
 

4. Hipotesis 4 (H4) dilakukan untuk menguji pengaruh utama (main effect) variabel 

sifat Machiavellian terhadap perilaku kecurangan. Pengujian hipotesis 4 

menggunakan uji parametrik independent t-test satu sisi. Apabila hasil 

pengujian memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa 

hasil penelitian mendukung H4. Hipotesis statistik untuk H4 adalah sebagai 

berikut:  

H04: µpkmt ≤ µpkmr  

Ha4: µpkmt > µpkmr 

Keterangan: 

 µpkmt = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian tinggi  

 µpkmr = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian rendah 

 
5. Pengujian H5a dan H5b dilakukan untuk menguji pengaruh interaksi (interaction 

effect) variabel tekanan ketaatan dan sifat Machiavellian terhadap perilaku 

kecurangan. Pengujian hipotesis menggunakan uji parametrik independent t-

test satu sisi. Apabila hasil pengujian memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 

α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil penelitian mendukung H5a dan H5b. 
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a. Hipotesis 5a menyatakan bahwa pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, 

perilaku kecurangan lebih rendah pada individu Machiavellian rendah 

daripada Machiavellian tinggi. Hipotesis statistik untuk H5a sebagai berikut:  

H05a: µttmt ≤ µttmr  

  Ha5a: µttmt > µttmr 

Keterangan: 

µttmt = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian tinggi 

pada kondisi tekanan ketaatan tinggi 

µttmr = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian rendah 

pada kondisi tekanan ketaatan tinggi 

b. Hipotesis 5b menyatakan bahwa pada kondisi tekanan ketaatan rendah, 

perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu Machiavellian tinggi daripada 

individu Machiavellian rendah. Hipotesis statistik untuk H5b sebagai berikut:  

H05b: µtrmt ≤ µtrmr  

  Ha5b: µtrmt > µtrmr 

Keterangan: 

µttmt = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian tinggi 

pada kondisi tekanan ketaatan rendah 

µttmr = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian rendah 

pada kondisi tekanan ketaatan rendah 

 

6. Pengujian H6a dan H6b dilakukan untuk menguji pengaruh interaksi (interaction 

effect) variabel kesempatan dan sifat Machiavellian terhadap perilaku 

kecurangan. Pengujian hipotesis menggunakan uji parametrik independent t-

test satu sisi. Apabila hasil pengujian memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 

α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil penelitian mendukung H6a dan H6b.  
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a. Hipotesis 6a menyatakan bahwa pada kondisi kesempatan tinggi, perilaku 

kecurangan lebih rendah pada individu Machiavellian rendah daripada 

individu Machiavellian tinggi. Hipotesis statistik untuk H6a sebagai berikut:  

H06a: µktmt ≤ µktmr  

 Ha6a: µktmt > µktmr 

Keterangan: 

µktmt = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian tinggi 

pada kondisi kesempatan tinggi 

µktmr = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian rendah 

pada kondisi kesempatan tinggi 

b.  Hipotesis 6a menyatakan bahwa pada kondisi kesempatan rendah, perilaku 

kecurangan lebih tinggi pada individu Machiavellian tinggi daripada individu 

Machiavellian rendah. Hipotesis statistik untuk H6b sebagai berikut:  

H06b: µkrmt ≤ µkrmr  

 Ha6b: µkrmt > µkrmr 

Keterangan: 

µkrmt = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian tinggi 

pada kondisi kesempatan rendah 

µkrmr = rata-rata perilaku kecurangan individu sifat Machiavellian rendah 

pada kondisi kesempatan rendah 

7. Pengujian H7 dilakukan untuk membuktikan perbedaan pengaruh negatif yang 

dirasakan individu ketika mendapatkan tekanan tinggi dan tekanan rendah. 

Hipotesis 7 menyatakan bahwa individu yang mendapatkan tekanan ketaatan 

tinggi merasakan pengaruh negatif lebih tinggi daripada yang mendapatkan 

tekanan ketaatan rendah. Pengujian H7 menggunakan uji parametrik paired t-

test satu sisi. Apabila hasil pengujian memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 

α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil penelitian mendukung H7.  
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Hipotesis statistik untuk H7 adalah sebagai berikut: 

H07: µpntt ≤ µpntr  

Ha7: µpntt > µpntr 

Keterangan: 

µpntt = rata-rata pengaruh negatif yang dirasakan individu pada kondisi 

tekanan ketaatan tinggi 

µpntr = rata-rata pengaruh negatif yang dirasakan individu pada kondisi 

tekanan ketaatan rendah 

8. Pengujian H8 membuktikan perbedaan pengaruh negatif individu ketika 

memiliki kesempatan tinggi dan kesempatan rendah. Hipotesis 8 menyatakan 

bahwa individu yang memiliki kesempatan tinggi merasakan pengaruh negatif 

lebih tinggi daripada individu yang memiliki kesempatan rendah. Pengujian H8 

menggunakan uji parametrik paired t-test satu sisi. Apabila hasil pengujian 

memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil 

penelitian mendukung H8. Hipotesis statistik untuk H8 adalah sebagai berikut: 

H08: µpnkt ≤ µpnkr  

Ha8: µpnkt > µpnkr 

Keterangan: 

µpnkt = rata-rata pengaruh negatif yang dirasakan individu pada kondisi 

kesempatan tinggi 

µpnkr = rata-rata pengaruh negatif yang dirasakan individu pada kondisi 

kesempatan rendah 

9. Pengujian H9 membuktikan perbedaan pengaruh negatif yang dirasakan 

individu Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. Hipotesis 9 menyatakan 

bahwa individu Machiavellian tinggi merasakan pengaruh negatif lebih rendah 

daripada individu Machiavellian rendah. Pengujian H9 menggunakan uji 

parametrik independent t-test satu sisi. Apabila hasil pengujian memiliki nilai 
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probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil penelitian 

mendukung H9. Hipotesis statistik untuk H9 adalah sebagai berikut: 

H09: µpnmt ≥ µpnmr  

Ha9: µpnmt < µpnmr 

Keterangan: 

µpnmt = rata-rata pengaruh negatif yang dirasakan individu Machiavellian 

tinggi 

µpnmr = rata-rata pengaruh negatif yang dirasakan individu Machiavellian 

rendah 

 

10. Pengujian H10 dilakukan untuk membuktikan perbedaan rasionalisasi pada 

individu yang merasakan pengaruh negatif tinggi dan pengaruh negatif 

rendah. Hipotesis 10 menyatakan bahwa rasionalisasi lebih tinggi pada 

individu yang merasakan pengaruh negatif tinggi daripada individu yang 

merasakan pengaruh negatif rendah. Pengujian H10 menggunakan uji 

nonparametrik Chi Square untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel 

independen bila datanya berbentuk nominal. Apabila hasil pengujian Chi 

Square memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa 

hasil penelitian mendukung H10. Hipotesis statistik untuk H10 sebagai berikut: 

H010: µrpnt ≤ µrpnr  

Ha10: µrpnt > µrpnr 

Keterangan: 

µrpnt = rasionalisasi yang dilakukan individu yang merasakan pengaruh 

negatif tinggi 

µrpnr = rasionalisasi yang dilakukan individu yang merasakan pengaruh 

negatif rendah 
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11. Pengujian H11 dilakukan untuk membuktikan perbedaan rasionalisasi pada 

individu Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. Hipotesis 11 

menyatakan bahwa rasionalisasi lebih rendah pada individu yang memiliki 

sifat Machiavellian tinggi daripada individu yang memiliki sifat Machiavellian 

rendah. Pengujian H11 menggunakan uji nonparametrik Chi Square untuk 

menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk 

nominal dan sampelnya besar. Apabila nilai Chi Square memiliki nilai 

probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, disimpulkan bahwa hasil penelitian 

mendukung H11. Hipotesis statistik untuk H11 adalah sebagai berikut: 

H011: µrmt ≥ µrmr  

Ha11: µrmt < µrmr  

Keterangan: 

µrmt = rasionalisasi yang dilakukan individu Machiavellian tinggi 

µrmr = rasionalisasi yang dilakukan individu Machiavellian rendah   
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menguraikan hasil pengujian statistik dan pembahasan hasil 

penelitian. Pada bagian awal dijelaskan mengenai pengumpulan data dan statistik 

demografi partisipan. Pembahasan selanjutnya mengenai pengujian karakteristik 

partisipan, hasil pengecekan manipulasi, pengujian hipotesis, serta pembahasan 

hasil penelitian. 

 

5.1 Pengumpulan Data 

  Eksperimen dilakukan dalam bentuk kegiatan Simulasi Kasus Akuntansi 

pada tanggal 6 Mei 2018 di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Partisipan 

dalam eksperimen ini adalah 96 orang mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 

Universitas Mahasaraswati Denpasar yang memenuhi kriteria, yaitu memiliki 

pengalaman kerja minimum satu tahun, serta telah menempuh mata kuliah 

Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Sektor Publik. Rincian kehadiran partisipan 

ditunjukkan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 
Rincian Kehadiran Partisipan Eksperimen 

Keterangan Jumlah Persentase 

Jumlah partisipan yang diundang 109  
Jumlah partisipan yang tidak hadir (sakit, bekerja, alasan 
lain) 

(6)  

Jumlah partisipan yang hadir 103  
Persentase partisipan yang hadir  94,50% 
   
Jumlah partisipan yang tidak lengkap mengisi modul (3)  
Jumlah partisipan yang lengkap mengisi modul  100  
Persentase partisipan yang lengkap mengisi modul  97,09% 

Jumlah partisipan yang tidak lolos pengecekan manipulasi (4)  
Jumlah partisipan yang memenuhi persyaratan 96  
Persentase partisipan yang memenuhi kriteria  96,00% 

Sumber: data primer diolah 
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5.2 Pengelompokkan Partisipan 

  Penelitian eksperimen ini menggunakan desain 2x2x2 mixed factorial, yaitu 

menggabungkan between subject design dan within subject. Pendekatan between 

subject digunakan untuk menguji variabel perilaku kecurangan dan variabel 

pengaruh negatif pada individu Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. 

Pendekatan within subject digunakan untuk menguji variabel perilaku kecurangan 

dan variabel pengaruh negatif individu pada kondisi tekanan ketaatan tinggi dan 

rendah, serta kesempatan tinggi dan rendah. Partisipan diklasifikasikan dalam 

delapan sel perlakuan menggunakan teknik matching dan randomisasi.  

  Teknik matching digunakan untuk mengelompokkan partisipan dalam dua 

kategori sifat kepribadian, yaitu Machiavellian tinggi dan Machiavellian rendah. 

Pengelompokkan didasarkan pada hasil tabulasi kuesioner Machiavellian yang 

disebarkan kepada partisipan tiga hari sebelum eksperimen dilakukan. Kuesioner 

tersebut mengukur sifat Machiavellian menggunakan Skala Mach IV yang 

dituangkan dalam 20 item pernyataan (Christie dan Geis, 1970; Hartmann dan 

Maas, 2010; Murphy, 2012). Individu dikatakan memiliki sifat Machiavellian tinggi 

apabila memiliki skor Mach di atas 100, dan dikatakan memiliki sifat Machiavellian 

rendah apabila memiliki skor Mach di bawah 100. Berdasarkan hasil tabulasi 

kuesioner, sebanyak 32 partisipan masuk dalam kategori Machiavellian tinggi dan 

64 partisipan dalam kategori Machiavellian rendah. 

  Tahap selanjutnya adalah mendistribusikan partisipan Machiavellian tinggi 

dan Machiavellian rendah dalam empat kondisi, yaitu tekanan tinggi, tekanan 

rendah, kesempatan tinggi, dan kesempatan rendah. Pengelompokkan dilakukan 

dengan teknik randomisasi, yaitu menggunakan nomor undian. Pada saat mengisi 

daftar hadir, setiap partisipan wajib mengambil nomor undian dan duduk sesuai 

dengan nomor undian tersebut. Sebaran partisipan pada delapan sel perlakuan 

ditunjukkan pada Tabel 5.2. 
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Tabel 5.2 
Sebaran Partisipan dalam Eksperimen 

 

Sel 
Tekanan 
Ketaatan 

Kesempatan 
Sifat 

Machiavellian 
Jumlah 

Partisipan 
Persentase 

Tahap 1 

1 Tinggi Tinggi Tinggi 17 17,71 
2 Tinggi Rendah Tinggi 15 15,63 
5 Tinggi Tinggi Rendah 32 33,33 
6 Tinggi Rendah Rendah 32 33,33 
 Total Partisipan 96 100 

Tahap 2 

3 Rendah Tinggi Tinggi 15 17,71 
4 Rendah Rendah Tinggi 17 15,63 
7 Rendah Tinggi Rendah 32 33,33 
8 Rendah Rendah Rendah 32 33,33 
 Total Partisipan 96 100 

Sumber: data primer diolah 

 Tabel 5.2 menunjukkan bahwa jumlah partisipan pada sel-sel perlakuan 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pendistribusian partisipan pada setiap 

sel menggunakan randomisasi sehingga setiap partisipan memiliki kesempatan 

yang sama untuk menerima manipulasi berupa tekanan ketaatan tinggi, tekanan 

ketaatan rendah, kesempatan tinggi, dan kesempatan rendah. Randomisasi juga 

dapat menjamin bahwa hasil eksperimen memiliki validitas internal yang tinggi. 

 

5.3 Statistik Deskriptif Karakteristik Demografi Partisipan 

 Karakteristik demografi partisipan terdiri atas lima bagian utama, yaitu jenis 

kelamin, usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan instansi tempat kerja. Rincian 

karakteristik demografi partisipan ditunjukkan pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4.  

Tabel 5.3 
Karakteristik Demografi Partisipan  

 

Keterangan Jumlah Persentase 

1. Jenis kelamin: 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
17 
79 

 
17,71 
82,29 

2. Usia: 
a. 21-25 tahun 
b. 26-30 tahun 
c. >30 tahun 

 
80 
15 

1 

 
83,33 
15,63 
1,04 



98 
 

 
 

3. Pendidikan terakhir: 
a. SMU 
b. D1 

 
91 

5 

 
94,79 
5,21 

4. Pengalaman Kerja: 
a. 1-5 tahun 
b. 6-10 tahun 
c. >10 tahun 

 
64 
31 

1 

 
66,67 
32,29 
1,04 

5. Instansi Kerja: 
a. Swasta 
b. Pemerintah 

 
83 
13 

 
86,46 
13,54 

Total Partisipan 96 100.00 

 Sumber: Data Primer Diolah 
 
 Karakteristik demografi partisipan juga disajikan dalam bentuk statistik 

deskriptif yang diuraikan pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 
Statistik Deskriptif Demografi Partisipan 

 

Keterangan N Rentang Min Maks 
Rata-
rata 

Simpangan 
Baku 

Varian 

Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 
Perempuan 
 

17 
79 

1 1 2 1,82 0,38 0,15 

Usia 21-25 th  
26-30 th 
>30 th 
 

80 
15 
1 

10 21 31 23,35 2,19 4,78 

Pendidikan SMU 
D1 
 

91 
5 

1 1 2 1,05 0,22 0,05 

Pengalaman 
 

1-10 tahun 
>10 tahun 
 

95 
1 

8 4 12 5,88 1,86 3,46 

Instansi Swasta 
Pemerintah 

83 
13 

1 1 2 1,14 0,34 0,12 

Sumber: Lampiran 3 
 

 Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan 

adalah perempuan (82,29 persen). Usia minimum partisipan adalah 21 tahun dan 

usia maksimum adalah 31 tahun. Mayoritas partisipan memiliki usia berkisar 

antara antara 21-25 tahun (83,33 persen) dengan pendidikan terakhir adalah SMU 

(94,79 persen). Sebagian besar partisipan memiliki pengalaman kerja kurang dari 

10 tahun (98,96 persen) dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun dan maksimal 

12 tahun. Pada penelitian ini, sebagian besar partisipan bekerja pada sektor 

swasta (86,46 persen).  



99 
 

 
 

5.4  Pengujian Variansi Karakteristik Demografi Partisipan 

  Pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan peneliti bahwa karakteristik 

demografi partisipan pada delapan sel perlakuan memiliki variansi yang homogen. 

Apabila hasil pengujian Analysis of Variance (ANOVA) memiliki nilai probabilitas 

lebih besar dari 0,05, karakteristik demografi partisipan memiliki variansi homogen. 

Hasil pengujian Anova ditunjukkan pada Tabel 5.5, Tabel 5.6, dan Tabel 5.7. 

Tabel 5.5 
Hasil Deskriptif Karakteristik Demografi Partisipan  

Keterangan Sel N 
Rata-
rata 

Simpangan 
Baku 

95% Interval 
Kepercayaan  Min Mak 

B.Bawah B.Atas 

Jenis 
Kelamin 

Sel 1/4 
Sel 2/3 
Sel 5/8 
Sel 6/7 
Total 

17 
15 
32 
32 
96 

 

1,76 
1,87 
1,84 
1,81 
1,82 

0,44 
0,35 
0,37 
0,40 
0,38 

 

1,54 
1,67 
1,71 
1,67 
1,75 

 

1,99 
2,06 
1,98 
1,96 
1,90 

 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
 

Usia Sel 1/4 
Sel 2/3 
Sel 5/8 
Sel 6/7 
Total 
 

17 
15 
32 
32 
96 

 

23,53 
23,40 
23,34 
23,25 
23,35 

 

2,00 
1,88 
2,39 
2,29 
2,19 

 

22,50 
22,36 
22,48 
22,43 
22,91 

24,56 
24,44 
24,21 
24,07 
23,80 

 

21 
21 
21 
21 
21 

27 
26 
30 
31 
31 

 
Pendidikan Sel 1/4 

Sel 2/3 
Sel 5/8 
Sel 6/7 
Total 
 

17 
15 
32 
32 
96 

 

1,06 
1,07 
1,03 
1,06 
1,05 

 

0,24 
0,26 
0,18 
0,25 
0,22 

 

0,93 
0,92 
0,97 
0,97 
1,01 

 

1,18 
1,21 
1,09 
1,15 
1,10 

 

1 
1 
1 
1 
1 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

Pengalaman Sel 1/4 
Sel 2/3 
Sel 5/8 
Sel 6/7 
Total 
 

17 
15 
32 
32 
96 

6,06 
5,80 
6,00 
5,69 
5,88 

 

2,05 
1,74 
1,90 
1,84 
1,86 

 

5,01 
4,84 
5,31 
5,02 
5,50 

 

7,11 
6,76 
6,69 
6,35 
6,25 

 

4 
4 
4 
4 
4 
 

10 
9 

10 
12 
12 

 
Instansi Sel 1/4 

Sel 2/3 
Sel 5/8 
Sel 6/7 
Total 

17 
15 
32 
32 
96 

1,18 
1,13 
1,09 
1,16 
1,14 

0,39 
0,35 
0,30 
0,37 
0,34 

0,97 
0,94 
0,99 
1,02 
1,07 

1,38 
1,33 
1,20 
1,29 
1,21 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

Sumber: Lampiran 3 
 

Keterangan: 
Sel 1 : Kondisi tekanan tinggi, kesempatan tinggi, dan Machiavellian tinggi 
Sel 2 : Kondisi tekanan tinggi, kesempatan rendah, dan Machiavellian tinggi 
Sel 3 : Kondisi tekanan rendah, kesempatan tinggi, dan Machiavellian tinggi 
Sel 4 : Kondisi tekanan rendah, kesempatan rendah, dan Machiavellian tinggi 
Sel 5 : Kondisi tekanan tinggi, kesempatan tinggi, dan Machiavellian rendah 
Sel 6 : Kondisi tekanan tinggi, kesempatan rendah, dan Machiavellian rendah 
Sel 7 : Kondisi tekanan rendah, kesempatan tinggi, dan Machiavellian rendah 
Sel 8 : Kondisi tekanan rendah, kesempatan rendah, dan Machiavellian rendah 
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 Tabel 5.5 menunjukkan nilai rata-rata variabel jenis kelamin adalah 1,82, 

yang berarti bahwa jumlah partisipan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 

Variabel usia memiliki rata-rata sebesar 23,35, yang berarti mayoritas usia 

partisipan adalah 23 tahun. Variabel pendidikan partisipan memiliki nilai rata-rata 

sebesar 1,05, yang berarti bahwa rata-rata partisipan memiliki pendidikan terakhir 

SMU. Variabel pengalaman kerja menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5,88, yang 

berarti bahwa sebagian besar partisipan memiliki pengalaman kerja 5-6 tahun, 

serta hampir sebagian besar partisipan bekerja pada sektor swasta yang 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 1,14. Selanjutnya, penelitian ini menguji 

variansi karakteristik partisipan menggunakan Test of Homogeneity of Variance 

dan Anova  yang ditunjukkan pada Tabel 5.6 dan Tabel 5.7. 

Tabel 5.6 
Hasil Pengujian Test of Homogeneity of Variance 

 
Karakteristik 
Demografi 

Statistik  
Levene 

Derajat  
Bebas 1 

Derajat  
Bebas 2 

Nilai  
Probabilitas 

Jenis Kelamin 0,884 3 92 0,452 
Usia 0,225 3 92 0,879 
Pendidikan 0,576 3 92 0,632 
Pengalaman 0,439 3 92 0,726 
Instansi 1,140 3 92 0,337 

Sumber: Lampiran 3 
 

Tabel 5.7 
Hasil Pengujian ANOVA  

 

Keterangan 
Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

Kuadrat 
rata-rata 

F 
Nilai 

Probabilitas 

Jenis Kelamin Antar Grup 
Dalam Grup 
Total 

0,10 
13,89 
13,99 

3 
92 
95 

0,04 
0,15 

 

0,23 0,88 

Usia Antar Grup 
Dalam Grup 
Total 

0,90 
453,05 
453,96 

3 
92 
95 

0,30 
4,93 

0,06 0,98 

Pendidikan Antar Grup 
Dalam Grup 
Total 

0,02 
4,72 
4,74 

3 
92 
95 

0,00 
0,05 

0,14 0,94 

Pengalaman Antar Grup 
Dalam Grup 
Total 

2,28 
326,22 
328,50 

3 
92 
95 

0,76 
3,55 

0,21 0,89 

Instansi Antar Grup 
Dalam Grup 
Total 

0,10 
11,141 
11,240 

3 
92 
95 

0,03 
0,12 

0,27 0,85 

Sumber: Lampiran 3 
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 Hasil pengujian Test of Homogeneity of Variance pada Tabel 5.6. 

menunjukkan bahwa kelima karakteristik demografi partisipan memiliki variansi 

yang homogen, ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hasil 

pengujian Anova pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa karakteristik demografi 

partisipan memiliki nilai rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan yang 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. 

  
5.5 Pengujian Galat Eksperimental  

Penelitian ini dilakukan untuk mengambil simpulan atas pengaruh tekanan 

ketaatan, kesempatan, dan sifat Machiavellian terhadap perilaku kecurangan. 

Penelitian ini mampu harus mereduksi faktor lain yang mungkin memengaruhi 

hubungan tersebut, seperti pemahaman partisipan dalam bidang akuntansi 

manajemen dan akuntansi sektor publik. Partisipan diminta menjawab lima 

pertanyaan untuk mengetahui kemampuan partisipan dalam kedua bidang 

tersebut. Hasil pengujian pemahaman partisipan ditunjukkan pada Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 
Hasil Pengujian Pemahaman Akuntansi Partisipan 

Sel 
N per 
Sel 

Jawaban Partisipan yang Benar (%)  
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Rata-rata 

1/4 17 15  
(88,24%) 

15  
(88,24%) 

16  
(94,12%) 

15 
(88,24%) 

16 
(94,12%) 

 
90,59% 

2/3 15 13  
(86,67%) 

15  
(100,00%) 

13  
(86,67%) 

11 
(73,33%) 

14 
(93,33%) 

 
88,00% 

5/8 32 30  
(93,75%) 

29  
(90,63%) 

29  
(90,63%) 

28 
(87,50%) 

30 
(93,75%) 

 
91,25% 

6/7 32 27  
(84,38%) 

30  
(93,75%) 

29 
(90,63%) 

30 
(93,75%) 

30 
(93,75%) 

 
91,25% 

Total 96 85 
(88,26%) 

89 
(93,15%) 

87 
(90,51%) 

84 
(85,70%) 

90 
(93,74%) 

 
90,27% 

Sumber: Data primer diolah 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan (90,27 persen) 

mampu menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan. Dengan demikian, 

partisipan memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang akuntansi manajemen 

dan akuntansi sektor publik sehingga diharapkan mampu memahami kasus cerita 

(skenario) dan protokol eksperimen yang diberikan. 
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Penelitian ini juga harus memastikan bahwa pemahaman partisipan dalam 

bidang akuntansi tidak memengaruhi perilaku mereka. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut, peneliti melakukan pengujian statistik menggunakan Analysis of 

Covariance (Ancova) yang ditunjukkan pada Tabel 5.9. 

Tabel 5.9 
Pengujian Analysis of Covariance (Ancova) 

Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 
Tipe III 

Derajat 
Bebas 

Rata-rata 
Kuadrat 

F 
Nilai 

Probabilitas 

Model Koreksian 182,560 8 22,820 12,184 0,000 
Intersep 20,935 1 20,935 11,178 0,001 
Tekanan Ketaatan 11,727 1 11,727 6,261 0,013 
Kesempatan 106,957 1 106,957 57,106 0,000 
Machiavellian 39,008 1 39,008 20,827 0,000 
Variabel Kovariat:      
Nilai Pemahaman Akuntansi 5,311 1 5,311 2,836 0,094 
Kesalahan  342,752 183 1,873   
Total 2438,000 192    
Total Koreksian 525,313 191    

Sumber: Lampiran 4 

  Hasil pengujian Ancova pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai 

pemahaman akuntansi partisipan tidak berpengaruh pada perilaku kecurangan 

yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,094. Dapat disimpulkan 

bahwa galat eksperimental, yaitu nilai pemahaman akuntansi tidak memengaruhi 

hubungan tekanan, kesempatan, sifat Machiavellian, dan perilaku kecurangan.  

 

5.6 Pengecekan Manipulasi 

  Pengecekan manipulasi dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, 

yaitu: (1) menguji persepsi partisipan atas manipulasi yang diberikan, dan (2) 

memastikan bahwa partisipan telah memahami informasi yang diberikan. 

5.6.1 Menguji Persepsi Partisipan  

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan validitas internal 

penelitian yang tinggi adalah mampu memberikan pemahaman yang baik kepada 

partisipan terkait variabel yang dimanipulasi. Pengujian persepsi ini dilakukan 

untuk mengukur efektifitas manipulasi untuk variabel tekanan dan kesempatan. 
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Partisipan diminta menjawab dua pertanyaan tentang persepsi mereka setelah 

mendapatkan instruksi dan membaca skenario kasus. Hasil pengujian atas 

persepsi partisipan ditunjukkan pada Tabel 5.10 dan Tabel 5.11.  

Tabel 5.10 
Hasil Uji Persepsi Partisipan untuk Variabel Tekanan Ketaatan 

 
Panel A: Kondisi Tekanan Ketaatan Tinggi 

Kelompok 
Skenario/

modul 
N  

Persepsi Partisipan  
TekananTinggi Tekanan Rendah 

Sel 1 A 17 15 2 
Sel 2 B 15 14 1 
Sel 5 A 32 30 2 
Sel 6 B 32 31 1 
Total 96 90 6 
Persentase  93,75% 6,25% 
 

Panel B: Kondisi Tekanan Ketaatan Rendah 

Kelompok 
Skenario/

modul 
N 

Persepsi Partisipan  
TekananTinggi Tekanan Rendah 

Sel 3 C 15 2 13 
Sel 4 D 17 2 15 
Sel 7 C 32 2 30 
Sel 8 D 32 2 30 
Total 96 8 88 
Persentase  8,33% 91,67% 

Sumber: Data primer diolah 

 
Tabel 5.11 

Hasil Uji Persepsi Partisipan untuk Variabel Kesempatan 
 

Panel A: Kondisi Kesempatan Tinggi 

Kelompok 
Skenario/

modul 
N 

Persepsi Partisipan  
Kesempatan 

Tinggi 
Kesempatan 

Rendah 

Sel 1 A 17 17 - 
Sel 3 C 15 15 - 
Sel 5 A 32 32 - 
Sel 7 C 32 32 - 
Total 96 96 - 
Persentase  100,00% - 
 

Panel B: Kondisi Kesempatan Rendah 

Kelompok 
Skenario/

modul 
N 

Persepsi Partisipan  
Kesempatan 

Tinggi 
Kesempatan 

Rendah 

Sel 2 B 15 2 13 
Sel 4 D 17 1 16 
Sel 6 B 32 - 32 
Sel 8 D 32 1 31 
Total 96 4 92 
Persentase  4,17% 95,83% 

Sumber: Data primer diolah 
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Tabel 5.10 Panel A menunjukkan bahwa dari 96 partisipan yang berada pada 

kondisi tekanan tinggi, sebanyak 90 partisipan (93,75%) mempersepsikan bahwa 

instruksi yang diberikan pimpinan sebagai tekanan tinggi, sedangkan sebanyak 6 

partisipan (6,25%) mempersepsikan sebagai tekanan rendah. Hasil pengujian 

pada Panel B menunjukkan bahwa sebanyak 88 partisipan (91,67%) yang berada 

pada kondisi tekanan rendah mempersepsikan instruksi pimpinan sebagai 

tekanan rendah, serta sebanyak 8 partisipan (8,33%) mempersepsikan instruksi 

tersebut sebagai tekanan tinggi. Dengan demikian, manipulasi variabel tekanan 

baik tekanan tinggi maupun tekanan rendah telah efektif dirasakan oleh partisipan. 

Tabel 5.11 Panel A menunjukkan bahwa dari 96 partisipan yang berada 

pada kondisi kesempatan tinggi, seluruh partisipan mempersepsikan bahwa 

lingkungan kerja memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Panel B 

menunjukkan bahwa sebanyak 92 partisipan (95,83%) yang berada pada kondisi 

kesempatan rendah mempersepsikan bahwa lingkungan kerja tidak memberikan 

peluang untuk melakukan kecurangan, serta sebanyak 4 partisipan (4,17%) 

mempersepsikan kondisi sebaliknya. Dengan demikian, manipulasi dalam bentuk 

kesempatan tinggi dan rendah telah efektif dirasakan partisipan. 

 

5.7.2 Memastikan Pemahaman Informasi Partisipan 

Pengecekan manipulasi dilakukan untuk memastikan bahwa partisipan 

telah membaca dan memahami informasi yang diberikan, baik dalam bentuk 

instruksi maupun kasus cerita (skenario). Partisipan diminta untuk menjawab 3 

pertanyaan pilihan berganda. Partisipan yang lolos dalam uji manipulasi adalah 

partisipan yang dengan benar menjawab 2 dari 3  pertanyaan yang diberikan. 

Tabel 5.1 sebelumnya telah menguraikan bahwa jumlah partisipan yang 

hadir dan mengisi modul secara lengkap pada kegiatan eksperimen ini adalah 100 

orang. Meskipun demikian, tidak semua partisipan memenuhi kriteria pengecekan 
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manipulasi. Sebanyak 4 orang partisipan hanya mampu menjawab dengan benar 

1 dari 3 pertanyaan. Dengan demikian, hanya sebanyak 96 partisipan yang lolos 

dalam pengecekan manipulasi. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

partisipan mampu memahami dengan baik informasi atau materi eksperimen yang 

diberikan. Hasil pengecekan manipulasi ditunjukkan pada Tabel 5.12. 

Tabel 5.12 
Hasil Pengecekan Manipulasi 

Sel N per Sel 
Jawaban Partisipan yang Benar (%)  
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Keterangan 

Tahap 1  
1 17 16  

(94,12%) 
16  

(94,12%) 
16  

(94,12%) 
17 orang 

partisipan lolos 
2 17 15  

(88,24%) 
14  

(82,35%) 
14  

(82,35%) 
15 orang 

partisipan lolos 
5 33 32  

(96,97%) 
31  

(93,94%) 
32  

(96,97%) 
32 orang 

partisipan lolos 
6 33 32  

(96,97%) 
31  

(93,94%) 
31 

(93,94%) 
32 orang 

partisipan lolos 
Total 100 95 

95,00% 
92 

92,00% 
93 

93,00% 
 

  
Tahap 2  

3 17 16  
(94,12%) 

15  
(88,24%) 

16 
(100%) 

15 orang 
partisipan lolos 

4 17 16  
(94,12%) 

16  
(94,12%) 

16  
(100%) 

17 orang 
partisipan lolos 

7 33 32  
(96,97%) 

32  
(96,97%) 

32  
(94,12%) 

32 orang 
partisipan lolos 

8 33 33  
(100%) 

31  
(93,94%) 

32  
(94,12%) 

32 orang 
partisipan lolos 

Total 
 

100 97 
(97,00%) 

 

94 
(94,00%) 

96 
(96,00%) 

 

Rata-rata 96,00% 93,00% 94,50%  

Sumber: data primer diolah 

 
 Hasil pengecekan manipulasi menunjukkan bahwa semua partisipan pada 

Sel 1 dan Sel 4 lolos dalam pengecekan manipulasi namun pada Sel 2 dan Sel 3 

terdapat 2 partisipan yang tidak lolos. Pada Sel 5 dan Sel 8, serta Sel 6 dan Sel 7, 

terdapat satu orang partisipan yang tidak lolos dalam pengecekan manipulasi. Dari 

96 partisipan yang lolos dalam pengujian ini, persentase partisipan yang mampu 

menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3 dengan benar adalah sebesar 96,00 persen, 

93,00 persen, dan 94,5 persen.  
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5.7 Pengujian Model Eksperimen 

 Penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x2x2 yang berarti terdapat 

dua buah faktor untuk tiga variabel independen yang digunakan, yaitu: 1) tekanan 

ketaatan (tinggi dan rendah), 2) kesempatan (tinggi dan rendah), dan sifat 

Machiavellian (tinggi dan rendah). Sebelum dilakukan pengujian atas hipotesis-

hipotesis yang dirumuskan, terlebih dahulu dilakukan pengujian model 

eksperimen. Pengujian yang dilakukan menggunakan two-way Anova ini bertujuan 

untuk membuktikan bahwa desain penelitian yang dirancang merupakan model 

penelitian yang benar-benar dapat memprediksi pengaruh tekanan ketaatan, 

kesempatan, dan sifat Machiavellian pada perilaku kecurangan individu. Pengujian 

Anova mensyaratkan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi (Ghozali, 2013), yaitu: 

(1)  Homogeneity of Variance, yaitu variabel dependen harus memiliki variance 

yang homogen dalam setiap kategori variabel independen. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan Levene’s Test of Homogeneity of Variance. Data 

dikatakan memiliki variance yang homogen apabila memiliki nilai Levene’s 

Test lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian Levene’s Test ditunjukkan pada 

Tabel 5.13. 

Tabel 5.13 
Hasil Pengujian Homogeneity of Variance 

 
F Derajat bebas 1 Derajat bebas 2 Probabilitas 

5,787 7 184 0,000 

Sumber: Lampiran 5 

Hasil pengujian Levene’s Test menunjukkan bahwa variabel dependen dalam 

penelitian ini memiliki variance tidak homogen yang ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05. Meskipun terdapat penyimpangan terhadap 

asumsi ini, namun Anova masih masih tetap dapat digunakan karena Anova 

bersifat robust untuk penyimpangan homogeneity of variance (Box, 1954; 

Ghozali, 2013). Dengan demikian, analisis selanjutnya tetap dapat dilanjutkan. 
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(2)  Random Sampling, yaitu partisipan dikelompokkan ke dalam delapan sel 

perlakuan secara random menggunakan nomor undian. 

(3)  Multivariate Normality, yaitu variabel dependen harus terdistribusi secara 

normal dalam setiap kategori variabel independen. Pengujian normalitas 

dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan 

memenuhi uji normalitas apabila memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 

0,05. Meskipun demikian, Anova masih tetap robust walaupun terdapat 

penyimpangan asumsi multivariate normality (Ghozali, 2013). Hasil pengujian 

normalitas disajikan pada Tabel 5.14.  

Tabel 5.14 
Hasil Uji Normalitas  

 

Sel Rata-rata 
Standar 
deviasi 

Nilai Z Probabilitas Keterangan 

Sel 1 5,233 0,752 1,355 0,051 Normal 
Sel 2 3,200 1,521 0,906 0,385 Normal 
Sel 3 4,133 1,807 0,843 0,477 Normal 
Sel 4 2,764 1,300 1,278 0,076 Normal 
Sel 5 3,718 1,325 1,293 0,071 Normal 
Sel 6 2,187 1,148 1,251 0,088 Normal 
Sel 7 3,375 1,862 1,159 0,136 Normal 
Sel 8 1,968 0,999 1,344 0,054 Normal 

Sumber: Lampiran 5 

 
  Tabel 5.14 menunjukkan bahwa data variabel perilaku kecurangan 

telah berdistribusi normal karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 

0,05. Dengan demikian asumsi normalitas dalam uji Anova telah terpenuhi. 

 

 Pengujian selanjutnya adalah pengujian desain penelitian menggunakan 

two-way Anova. Variabel independen yang diujikan adalah tekanan ketaatan, 

kesempatan, dan sifat Machiavellian, sedangkan variabel dependennya adalah 

perilaku kecurangan. Hasil pengujian two-way Anova disajikan pada Tabel 5.15. 
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Tabel 5.15 
Hasil Pengujian Two-way Anova 

 

Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 
Tipe III 

Derajat 
bebas 

Rata-rata 
Kuadrat 

F 
Nilai  

Probabilitas 

Model koreksian 177,249a 7 25,321 13,386 0,000 
Intersep 1879,549 1 1879,549 993,603 0,000 
Tekanan Ketaatan 11,727 1 11,727 6,199 0,014 
Kesempatan 106,957 1 106,957 56,542 0,000 
Machiavellian 44,347 1 44,347 23,444 0,000 
Tekanan*Kesempatan 1,667 1 1,667 0,881 0,349 
Tekanan*Machiavellian 2,527 1 2,527 1,336 0,249 
Kesempatan*Machiavellian 0,579 1 0,579 0,306 0,581 
Tekanan*Kesempatan*Machi 0,780 1 0,780 0,413 0,521 
Kesalahan 348,063 184 1,892   
Total 2438,000 192    
Total Koreksian 525,313 191    
a, R Squared = 0,337 (Adjusted R Squared = 0,312) 

Sumber: Lampiran 5 

  Tabel 5.15 menunjukkan bahwa variabel tekanan ketaatan, kesempatan, 

dan sifat Machiavellian secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas model koreksian sebesar 

0,000 < 0,05. Dengan demikian model penelitian ini valid untuk digunakan. 

Pengujian atas ketiga pengaruh utama (main effect) variabel independen terhadap 

variabel dependen memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Nilai probabilitas 

untuk variabel tekanan ketaatan sebesar 0,014 < 0,05, nilai probabilitas untuk 

variabel kesempatan sebesar 0,000 < 0,05, serta nilai probabilitas untuk variabel 

sifat Machiavellian sebesar 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

tekanan ketaatan, kesempatan, dan sifat Machiavellian berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan. Meskipun demikian, hasil pengujian interaksi untuk ketiga 

variabel independen tersebut tidak berpengaruh pada perilaku kecurangan yang 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Nilai Adjusted R 

Squared sebesar 0,312 berarti bahwa ketiga variabel independen dan interaksinya 

mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 31,2 persen.  
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5.8 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab masalah penelitian ini. Alat uji 

yang digunakan adalah uji t sampel independen (t-test – independent samples 

test), uji t sampel berpasangan (t-test – paired samples test), dan uji Chi Square. 

 

5.8.1 Pengujian Hipotesis 1 (H1), Hipotesis 2 (H2), dan Hipotesis 4 (H4) 

Hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 4 merupakan desain eksperimen 

yang menguji pengaruh utama (main effect) variabel tekanan ketaatan, 

kesempatan, dan sifat Machiavellian terhadap perilaku kecurangan. Pengujian 

hipotesis 1 dan hipotesis 2 dilakukan menggunakan uji paired t-test, sedangkan 

pengujian untuk hipotesis 3 dilakukan menggunakan independent t-test. Statistik 

deskriptif data variabel perilaku kecurangan disajikan pada Tabel 5.16 sedangkan 

hasil pengujian H1 dan H2 disajikan pada Tabel 5.17 dan Tabel 5.18. 

Tabel 5.16  
Statistik Deskriptif Variabel Dependen 

 

 Tekanan 
Ketaatan 

Machiavellian Tinggi Machiavellian Rendah 

Kesempatan  Kesempatan  

Tinggi  Rendah  Tinggi  Rendah  

Tinggi  Sel 1  
Rata-rata: 5,24 
SD: 0,75 
N: 17 
 

Sel 2 
Rata-rata: 3,20 
SD: 1,52 
N: 15 

Sel 5 
Rata-rata: 3,71 
SD: 1,33 
N: 32 

Sel 6 
Rata-rata: 2,19 
SD: 1,15 
N: 32 

Rendah  Sel 3  
Rata-rata: 4,13 
SD: 1,81 
N: 15 

Sel 4  
Rata-rata: 2,76 
SD: 1,3 
N: 17 

Sel 7 
Rata-rata: 3,37 
SD: 1,86 
N: 32 

Sel 8 
Rata-rata: 1,97 
SD: 0,99 
N: 32 

  Sumber: Lampiran 6 

 
  Pengujian H1 dilakukan untuk membuktikan bahwa perilaku kecurangan 

lebih tinggi pada individu yang mendapatkan tekanan ketaatan tinggi daripada 

tekanan ketaatan rendah. Pengujian H2 dilakukan untuk membuktikan bahwa 

perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang mendapatkan kesempatan 

tinggi daripada kesempatan. Hasil pengujian H1 dan H2 menggunakan uji paired 

t-test ditunjukkan pada Tabel 5.17. 
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Tabel 5.17  
Hasil Pengujian Hipotesis 1 dan 2  

Keterangan N 
Rata-rata 
Kelompok 

Rata-rata 
Simpangan  

Baku 
Nilai 

t 
Nilai 

Probabilitas 

Hipotesis 1 (tekanan ketaatan tinggi vs tekanan ketaatan rendah) 

Sel 1, 2, 5, 6 vs  
Sel 3, 4, 7, 8  
 

96 
96 

3,40 
2,92 

0,48 1,85 
 
 

2,54 0,01 

Hipotesis 2 (kesempatan tinggi vs kesempatan rendah) 
Sel 1, 3, 5, 7 vs  
Sel 2, 4, 6, 8 

96 
96 

3,94 
2,38 

1,56 1,83 8,35 0,00 

Sumber: Lampiran 7 

Tabel 5.17 menunjukkan hasil pengujian H1 memiliki nilai t sebesar 2,54 

dan nilai probabilitas sebesar 0,01. Hasil uji paired t-test ini menunjukkan bahwa 

perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang mendapatkan tekanan 

ketaatan tinggi daripada tekanan ketaatan rendah. Hasil pengujian statistik ini 

mendukung Hipotesis 1 (H1). Demikian pula halnya dengan hasil pengujian H2.  

Hasil uji paired t-test menunjukkan nilai t sebesar 8,35 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,00. Hasil ini membuktikan bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi pada 

individu yang mendapatkan kesempatan tinggi daripada individu yang memiliki 

rendah. Hasil pengujian statistik ini mendukung Hipotesis 2 (H2). 

Pengujian H4 dilakukan untuk membuktikan bahwa perilaku kecurangan 

lebih tinggi pada individu Machiavellian tinggi daripada Machiavellian rendah. Hasil 

pengujian H4 menggunakan independent t-test ditunjukkan pada Tabel 5.18. 

Tabel 5.18  
Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Keterangan N 
Rata-rata 
Kelompok 

Nilai F Nilai t 
Nilai 

Probabilitas 

Hipotesis 4 (Machiavellian tinggi vs Machiavellian rendah) 

Sel 1, 2, 3, 4 vs  
Sel 5, 6, 7, 8  

64 
128 

3,84 
2,81 

1,394 4,24 0,01 

Sumber: Lampiran 7 

  Tabel 5.18 menunjukkan nilai t sebesar 4,24 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,01. Hasil uji ini menunjukkan bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi 

pada individu Machiavellian tinggi daripada individu Machiavellian rendah. Hasil 

pengujian statistik ini mendukung Hipotesis 4 (H4). 
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5.8.2 Pengujian Hipotesis 3a (H3a), Hipotesis 3b (H3b), Hipotesis 3c (H3c), 

dan Hipotesis 3d (H3d) 

 Pengujian H3a, H3b, H3c, dan H3d dilakukan untuk membuktikan 

pengaruh interaksi (interaction effect) variabel tekanan ketaatan dan kesempatan 

terhadap perilaku kecurangan. Pengujian keempat hipotesis tersebut 

menggunakan uji independent t-test yang ditunjukkan pada Tabel 5.19. 

Tabel 5.19  
Hasil Pengujian Hipotesis 3a, 3b, 3c, dan 3d 

 

Hipotesis Ket Perlakuan N 
Rata-rata 
Kelompok 

Nilai 
t 

Nilai 
Probabilitas 

3a Kondisi: Tekanan ketaatan tinggi 

 Sel 2, 6 -  
Sel 1, 5 

Kesempatan rendah  
Kesempatan tinggi 

47 
49 

2,51 
4,24 

-6,27 0,00 

  

3b Kondisi: Tekanan ketaatan rendah 

 Sel 3, 7 -  
Sel 4, 8 

Kesempatan tinggi  
Kesempatan rendah 

47 
49 

3,62 
2,24 

4,31 0,00 

  
3c Kondisi: Kesempatan tinggi 
 Sel 3, 7 -  

Sel 1, 5 
Tekanan ketaatan rendah 
Tekanan ketaatan tinggi 

47 
49 

3,62 
4,24 

-1,88 0,06 

  
3d Kondisi: Kesempatan rendah 

 Sel 2, 6 -  
Sel 4, 8 

Tekanan ketaatan tinggi 
Tekanan ketaatan rendah 

47 
49 

2,51 
2,24 

1,03 0,30 

Sumber: Lampiran 7 

 
 Tabel 5.19 menunjukkan hasil pengujian H3a memiliki nilai t sebesar -6,27 

dan nilai probabilitas sebesar 0,00. Hasil statistik ini membuktikan bahwa pada 

kondisi tekanan ketaatan tinggi, perilaku kecurangan lebih rendah pada individu 

yang memiliki kesempatan rendah daripada individu yang memiliki kesempatan 

tinggi. Hasil pengujian statistik ini mendukung H3a. Hasil pengujian H3b pada 

Tabel 5.19 menunjukkan nilai t sebesar 4,31 dan nilai probabilitas sebesar 0,00. 

Hasil ini membuktikan bahwa pada kondisi tekanan ketaatan rendah, perilaku 

kecurangan lebih tinggi pada individu yang memiliki kesempatan tinggi daripada 

individu yang memiliki kesempatan rendah. Hasil pengujian ini mendukung H3b. 
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 Hasil pengujian H3c pada Tabel 5.19 menunjukkan nilai t sebesar -1,88 

dan nilai probabilitas sebesar 0,06. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 berarti 

bahwa pada kondisi kesempatan tinggi, tidak terdapat perbedaan perilaku 

kecurangan antara individu yang mendapatkan tekanan tinggi dan tekanan 

rendah. Demikian pula dengan hasil pengujian statistik untuk H3c. Tabel 5.19 

menunjukkan hasil pengujian H3c memiliki nilai t sebesar 1,03 dan nilai 

probabilitas sebesar 0,30. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 berarti bahwa 

pada kondisi kesempatan rendah, tidak terdapat perbedaan perilaku kecurangan 

antara individu yang mendapatkan tekanan tinggi dan tekanan rendah. Dengan 

demikian, hasil pengujian statistik ini tidak mendukung H3c dan H3d. 

 

5.8.3 Pengujian Hipotesis 5a, Hipotesis 5b, Hipotesis 6a, dan Hipotesis 6b 

Pengujian H5a, H5b, H6a, dan H6b dilakukan untuk membuktikan 

pengaruh interaksi (interaction effect) variabel tekanan ketaatan, kesempatan, dan 

sifat Machiavellian terhadap perilaku kecurangan individu. Pengujian hipotesis 

menggunakan independent t-test yang ditunjukkan pada Tabel 5.20. 

Tabel 5.20  
Hasil Pengujian Hipotesis 5a, 5b, 6a, dan 6b 

 

Hipotesis Ket Perlakuan N 
Rata-rata 
Kelompok 

Nilai  
t 

Nilai 
Probabilitas  

5a Kondisi: Tekanan Ketaatan Tinggi 

 Sel 5, 6 –  
Sel 1, 2 

Machiavellian Rendah 
Machiavellian Tinggi 
  

64 
32 

2,95 
4,28 

-4,13 0,00 

5b Kondisi: Tekanan Ketaatan Rendah 

 Sel 3, 4 –  
Sel 7, 8 

Machiavellian Tinggi   
Machiavellian Rendah  
 

32 
64 

3,41 
2,67 

2,05 0,04 

6a Kondisi: Kesempatan Tinggi 
 Sel 5, 7 –  

Sel 1, 3 
Machiavellian Rendah  
Machiavellian Tinggi  
 

64 
32 

3,55 
4,72 

-3,47 0,00 

6b Kondisi: Kesempatan Rendah 
 Sel 2, 4 –  

Sel 6, 8 
Machiavellian Tinggi  
Machiavellian Rendah  

32 
64 

2,97 
2,08 

3,16 0,00 

Sumber: Lampiran 7 
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Tabel 5.20 menunjukkan hasil pengujian H5a memiliki nilai t sebesar -4,13 

dan nilai probabilitas sebesar 0,00. Hasil statistik ini membuktikan bahwa pada 

kondisi tekanan ketaatan tinggi, perilaku kecurangan lebih rendah pada individu 

Machiavellian rendah daripada individu Machiavellian tinggi. Hasil pengujian H5b 

menunjukkan nilai t sebesar 2,05 dan nilai probabilitas sebesar 0,04. Hasil ini 

membuktikan bahwa pada kondisi tekanan ketaatan rendah, perilaku kecurangan 

lebih tinggi pada individu dengan Machiavellian tinggi daripada individu 

Machiavellian rendah. Hasil pengujian statistik ini mendukung H5a dan H5b.  

Tabel 5.20 menunjukkan hasil pengujian H6a memiliki nilai t sebesar -3,47 

dan nilai probabilitas sebesar 0,00. Hasil statistik ini membuktikan bahwa pada 

kondisi kesempatan tinggi, perilaku kecurangan lebih rendah pada individu dengan 

Machiavellian rendah daripada individu Machiavellian tinggi. Demikian pula 

dengan hasil pengujian H6b yang memiliki nilai t sebesar 3,16 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,04. Hasil ini membuktikan bahwa pada kondisi kesempatan rendah, 

perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu Machiavellian tinggi daripada 

individu Machiavellian rendah. Hasil pengujian ini mendukung H6a dan H6b. 

 

5.8.4 Pengujian Hipotesis 7 (H7), Hipotesis 8 (H8) dan Hipotesis 9 (H9) 

  Pengujian H7 dilakukan untuk membuktikan adanya perbedaan pengaruh 

negatif individu ketika mendapatkan tekanan ketaatan tinggi atau rendah. 

Pengujian H8 dilakukan untuk membuktikan adanya perbedaan pengaruh negatif 

individu ketika memiliki kesempatan tinggi atau kesempatan rendah. Pengujian H9 

dilakukan untuk membuktikan adanya perbedaan pengaruh negatif individu yang 

memiliki sifat Machiavellian tinggi dan rendah. Pengujian H7 dan H8 dilakukan 

menggunakan paired t-test, sedangkan pengujian H9 menggunakan independent 

t-test. Hasil pengujian H7, H8, dan H9 ditunjukkan pada Tabel 5.21 dan Tabel 5.22. 
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Tabel 5.21  
Hasil Pengujian Hipotesis 7 dan 8 

Keterangan N 
Rata-rata 
Kelompok 

Rata-
rata 

Simpangan  
Baku 

Nilai 
t 

Nilai 
Probabilitas 

Hipotesis 7 (tekanan ketaatan tinggi vs tekanan ketaatan rendah) 

Sel 1, 2, 5, 6 vs  
Sel 3, 4, 7, 8  
 

96 
96 

3,30 
2,48 

0,82 1,75 
 
 

4,58 0,00 

Hipotesis 8 (kesempatan tinggi vs kesempatan rendah) 
Sel 1, 3, 5, 7 vs  
Sel 2, 4, 6, 8 

96 
96 

3,53 
2,25 

1,28 1,72 7,30 0,00 

Sumber: Lampiran 7 

  Tabel 5.21 menunjukkan hasil pengujian H7 memiliki nilai t sebesar 4,58 

dan nilai probabilitas 0,00. Hasil ini berarti bahwa individu yang mendapatkan 

tekanan tinggi merasakan pengaruh negatif lebih tinggi daripada individu yang 

mendapatkan tekanan rendah. Hasil pengujian H8 menunjukkan nilai t sebesar 

7,30 dan nilai probabilitas 0,00. Hasil ini berarti bahwa individu yang memiliki 

kesempatan tinggi merasakan pengaruh negatif lebih tinggi daripada individu yang 

memiliki kesempatan rendah. Hasil pengujian statistik ini mendukung H7 dan H8. 

Tabel 5.22  
Hasil Pengujian Hipotesis 9 

Keterangan N 
Rata-rata 
Kelompok 

Nilai F Nilai t 
Nilai 

Probabilitas 

Hipotesis 9 (Machiavellian tinggi vs Machiavellian rendah) 

Sel 1, 2, 3, 4 vs  
Sel 5, 6, 7, 8  

64 
128 

2,56 
3,05 

14,90 -2,56 0,01 

Sumber: Lampiran 7 

  Tabel 5.22 menunjukkan hasil pengujian H9 memiliki nilai t sebesar -2,56 

dan nilai probabilitas sebesar 0,01. Hasil ini membuktikan bahwa individu yang 

memiliki sifat Machiavellian tinggi merasakan pengaruh negatif lebih rendah 

daripada individu dengan sifat Machiavellian rendah. Hasil ini mendukung H9. 

5.8.5 Pengujian Hipotesis 10 (H10) 

  Pengujian H10 dilakukan untuk membuktikan bahwa rasionalisasi lebih 

tinggi ketika individu merasakan pengaruh negatif tinggi daripada individu yang 

merasakan pengaruh negatif rendah. Hasil pengujian H10 yang dilakukan 

menggunakan uji Chi Square ditunjukkan pada Tabel 5.23.  
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Tabel 5.23  
Hasil Pengujian Hipotesis 10 

 
Panel A: Ringkasan deskriptif pengaruh negatif dan rasionalisasi partisipan  
 

Pengaruh 
Negatif 

Non Rasionalisasi 
Rasionalisasi Total 

Tekanan/Kesempatan Alasan lain 

Rendah 29 20 51 100 
Tinggi 1 - 91   92 

Total 30 20 142 192 

 
Panel B: Uji Chi Square 
 

Keterangan Nilai Derajat bebas Nilai Probabilitas 

Pearson Chi-Square 57,113 1 0,000 
Rasio Probabilitas 70,599 1 0,000 
Hubungan Linier 56,816 1 0,000 
Jumlah kasus valid 192   

Sumber: Lampiran 7 

Tabel 5.23 Panel A menunjukkan bahwa mayoritas partisipan atau 

sebanyak 142 orang (73,96 persen) melakukan rasionalisasi untuk membenarkan 

tindakan yang dilakukan. Meskipun demikian, sebanyak 50 partisipan (26,04 

persen) tidak melakukan rasionalisasi (non rasionalisasi). Sebanyak 30 partisipan 

merasa tidak perlu untuk membenarkan diri sehingga mereka menjelaskan bahwa 

tindakan tersebut dilakukan karena memiliki motivasi (“saya ingin memenuhi 

permintaan pimpinan”) atau memiliki kesempatan (“saya dapat melakukan”). 

Sisanya, sebanyak 20 partisipan memberikan alasan lain yang menunjukkan 

adanya penolakan untuk melakukan tindakan yang diinstruksikan oleh pimpinan.  

Untuk dapat mengelompokkan variabel pengaruh negatif individu dalam 

kategori tinggi dan rendah, peneliti menggunakan nilai rata-rata. Individu yang 

memiliki nilai pengaruh negatif diatas rata-rata dikategorikan dalam kelompok 

pengaruh negatif tinggi, demikian pula sebaliknya. Tabel 5.23 Panel A 

menunjukkan bahwa rasionalisasi lebih banyak dilakukan oleh partisipan yang 

merasakan pengaruh negatif tinggi, yaitu sebanyak 91 orang (64,08 persen). 

Sebaliknya, hanya sebanyak 51 orang (39,92 persen) partisipan dengan pengaruh 

negatif rendah yang melakukan rasionalisasi.  
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Tabel 5.23 Panel B menunjukkan nilai Chi Square sebesar 0,000. Hasil 

pengujian tersebut mengonfirmasi bahwa terdapat perbedaan rasionalisasi antara 

partisipan yang merasakan pengaruh negatif tinggi dan rendah. Rasionalisasi 

lebih tinggi ketika individu merasakan pengaruh negatif tinggi daripada individu 

yang merasakan pengaruh negatif rendah. Dengan demikian, hasil pengujian ini 

mendukung hipotesis 10 (H10). 

Penelitian ini mengelompokkan rasionalisasi yang dilakukan partisipan 

dalam 6 kategori sebagaimana dilakukan penelitian sebelumnya (Mayhew dan 

Murphy, 2014; Murphy, 2012). Keenam kategori tersebut, yaitu: (1) perbandingan 

yang menguntungkan (advantageous comparison), (2) pembenaran secara 

moral (moral justification), (3) meminimalkan, mengabaikan, salah mengartikan 

konsekuensi (minimize, ignore, or misconstrue consequences of the act), (4) 

mengalihkan atau melemparkan tanggung jawab (displacement of responsibility), 

(5) menyebarkan tanggung jawab (diffusion of responsibility), serta (6) kategori 

lain seperti penghalusan istilah (euphemistic labeling) dan penolakan korban 

(denial of the victim). Pengelompokkan rasionalisasi ditunjukkan pada Tabel 5.24. 

Tabel 5.24 
Ringkasan Rasionalisasi Partisipan 

 
Panel A: Ringkasan deskriptif kategori rasionalisasi  
 

Kategori rasionalisasi 
(142 rasionalisasi dari 192 partisipan) 

Advan Moral  Minim Displ Diffu  Euph Total 
20 39 8 54 19 2 142 

14,08% 27,46% 5.63% 38,03% 13,38% 1,41% 100% 

 
 
Panel B: Contoh pernyataan partisipan dalam merasionalisasi 
 

Kategori 
Rasionalisasi 

Definisi 
Contoh pernyataan  

dalam eksperimen ini 

Advantageous 
comparison 
(Advan) 

Membandingkan tindakan yang 
salah dengan tindakan lain yang 
dianggap lebih buruk dengan 
tujuan untuk menunjukkan agar 
tindakan yang dilakukan terlihat 
lebih baik. 

“saya tidak sepenuhnya 
melakukan kesalahan”;  
“tindakan yang saya lakukan tidak 
seburuk tindakan koruptor”. 
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Moral 
justification 
(Moral) 

Merekonstruksi tindakan tercela 
menggunakan justifikasi yang 
memiliki tujuan moral atau 
sosial yang lebih tinggi. 

“saya memiliki loyalitas tinggi 
pada pimpinan”;  
“saya melakukan untuk 
kepentingan instansi kami”;  
“saya takut dimutasi” 
 

Minimize, 
ignore, or 
misconstrue 
consequences 
of the act 
(Minim) 

Mengabaikan konsekuensi 
apapun dari tindakan yang 
dilakukan, atau mengurangi 
konsekuensi yang timbul, atau 
salah sangka atas konsekuensi 
yang ada. 

“saya menganggap tindakan ini 
dapat diterima”;  
“saya menganggap hal ini biasa 
dilakukan pada instansi lain”; 
“saya menganggap nilai selisih 
lebih tersebut bukan nilai yang 
besar” 
 

Displace 
responsibility 
(Displ) 

Melimpahkan tanggung jawab 
kepada pihak lain. 

“pimpinan meminta saya 
melakukan hal tersebut”;  
“saya tidak memiliki pilihan lain”;  
“saya tidak mampu menolak 
permintaan pimpinan”;  
“saya tidak bertanggung jawab 
penuh atas tindakan tersebut” 
“pimpinan bertanggung jawab 
atas markup yang kami lakukan” 
 

Diffuse 
responsibility 
(Diffu) 
 

Menyebarkan atau berbagi 
tanggung jawab dengan pihak 
lain. 
 

“saya melakukan hal tersebut 
bersama dengan rekan kerja 
lain”; 

Other 
(euphemistic 
labeling dan 
denial of the 
victim) 

Bentuk rasionalisasi lain, seperti 
penghalusan istilah dan 
penolakan sebagai korban. 

“tindakan markup sebagai upaya 
untuk mengantisipasi inflasi” 

 
Panel C: Contoh pernyataan partisipan yang non rasionalisasi 

 
Kategori Non 
Rasionalisasi 

Definisi 
Contoh pernyataan  

dalam eksperimen ini 

Tekanan 
ketaatan 

Suatu alasan untuk melakukan 
tindakan kecurangan 

“saya ingin memenuhi permintaan 
pimpinan”. 
 

Kesempatan Adanya kesempatan yang 
dirasakan untuk melakukan 
kecurangan 

“kondisi kerja mendukung saya 
untuk memenuhi permintaan 
pimpinan”;  
“saya memiliki kesempatan untuk 
melakukan hal tersebut”.  
“instansi tidak memiliki sistem 
pengawasan yang baik” 
 

Alasan lain 
(penolakan)  

Alasan yang diberikan untuk 
menegaskan bahwa partisipan 
menolak memenuhi permintaan 
pimpinan 

“tidak sesuai dengan hati nurani”;  
“sama halnya dengan korupsi”;  
“merugikan negara/rakyat”;  
“menjadi temuan audit”;  
“merusak integritas dan 
profesionalitas”;  
“lebih memilih untuk dimutasi” 

Sumber: Data primer diolah 
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 Tabel 5.24 Panel A menunjukkan bahwa “mengalihkan tanggung jawab” 

merupakan jenis rasionalisasi yang paling banyak digunakan partisipan (38,03 

partisipan) dalam eksperimen ini. Tabel 5.24 Panel B dan Panel C menguraikan 

contoh pernyataan yang digunakan dalam rasionalisasi dan non rasionalisasi. 

 

5.8.6 Pengujian Hipotesis 11 (H11) 

  Pengujian H11 dilakukan untuk membuktikan bahwa rasionalisasi lebih 

rendah pada individu yang memiliki sifat Machiavellian tinggi daripada individu 

yang memiliki sifat Machiavellian rendah. Pengujian H11 dilakukan menggunakan 

uji Chi Square yang ditunjukkan pada Tabel 5.25. 

Tabel 5.25  
Hasil Pengujian Hipotesis 11 

 
Panel A:  Ringkasan deskriptif jumlah partisipan Machiavellian dan rasionalisasi  

Sifat 
Machiavellian 

Non Rasionalisasi Rasionalisasi Total 

Rendah 27 101 128 
Tinggi 23 41 64 

Total 50 142 192 

 
Panel B: Uji Chi Square 

Keterangan Nilai Derajat bebas Nilai Probabilitas 

Pearson Chi-Square 4,881 1 0,027 
Rasio Probabilitas 4,739 1 0,029 
Hubungan Linier 4,856 1 0,028 
Jumlah kasus valid 192   

Sumber: Lampiran 7 

  Tabel 5.25 Panel A menunjukkan bahwa rasionalisasi mayoritas dilakukan 

oleh individu Machiavellian rendah, yaitu sebanyak 101 partisipan (71,13 persen). 

Hanya sebanyak 41 partisipan (28,87 persen) dengan sifat Machiavellian tinggi 

yang melakukan rasionalisasi. Hasil pengujian statistik menggunakan Chi Square 

menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,27 yang mengonfirmasi bahwa terdapat 

perbedaan tingkat rasionalisasi pada individu Machiavellian tinggi dan rendah. 

Rasionalisasi lebih rendah dilakukan oleh individu dengan sifat Machiavellian 

tinggi. Dengan demikian, hasil pengujian ini mendukung hipotesis 11 (H11). 
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Ringkasan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini ditunjukkan pada 

Tabel 5.26. 

Tabel 5.26 
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis 
Kondisi/ 

Perlakuan 
Alat Uji 

(Hasil Pengujian) 
Simpulan 

H1 Menguji perilaku kecurangan pada 
kondisi tekanan tinggi vs tekanan 
rendah 

Uji Paired t-test 

(nilai t  = 2,54, prob = 0,01) 

H1 

didukung 

H2 Menguji perilaku kecurangan pada 
kondisi kesempatan tinggi vs 
kesempatan rendah 

Uji Paired t-test 

(nilai t  = 8,35, prob = 0,00) 

H2 

didukung 

H3a Pada kondisi tekanan tinggi, 
menguji perilaku kecurangan 
individu yang memiliki kesempatan 
rendah vs kesempatan tinggi 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = -6,27, prob = 0,00) 

H3a 
didukung 

H3b Pada kondisi tekanan rendah, 
menguji perilaku kecurangan 
individu yang memiliki kesempatan 
tinggi vs kesempatan rendah 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = 4,31, prob = 0,00) 

H3b 
didukung 

H3c 

Pada kondisi kesempatan tinggi, 
menguji perilaku kecurangan 
individu yang mendapatkan 
tekanan rendah vs tekanan tinggi 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = -1,88, prob = 0,06) 

H3c tidak 
didukung 

H3d 

Pada kondisi kesempatan rendah, 
menguji perilaku kecurangan 
individu yang mendapatkan 
tekanan tinggi vs tekanan rendah 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = 1,03, prob = 0,30) 

H3d tidak 
didukung 

H4 
Menguji perilaku kecurangan 
individu Machiavellian tinggi vs 
Machiavellian rendah 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = 4,24, prob = 0,01) 

H4 

didukung 

H5a 

Pada kondisi tekanan tinggi, 
menguji perilaku kecurangan 
individu Machiavellian rendah vs 
Machiavellian tinggi 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = -4,13, prob = 0,00) 

H5a 
didukung 

H5b 

Pada kondisi tekanan rendah, 
menguji perilaku kecurangan 
individu Machiavellian tinggi vs 
Machiavellian rendah 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = 2,05, prob = 0,04) 

H5b 
didukung 

H6a 

Pada kondisi kesempatan tinggi, 
menguji perilaku kecurangan 
individu Machiavellian rendah vs 
Machiavellian tinggi 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = -3,47, prob = 0,00) 

H6a 
didukung 

H6b 

Pada kondisi kesempatan rendah, 
menguji perilaku kecurangan 
individu Machiavellian tinggi vs 
Machiavellian rendah 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = 3,16, prob = 0,00) 

H6b 
didukung 
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H7 
Menguji pengaruh negatif individu 
yang mendapatkan tekanan tinggi 
vs tekanan  rendah 

Uji Paired t-test 

(nilai t  = 4,58, prob = 0,00) 

H7 

didukung 

H8 
Menguji pengaruh negatif individu 
yang mendapatkan kesempatan 
tinggi vs kesempatan rendah 

Uji Paired t-test 

(nilai t  = 7,30, prob = 0,00) 

H8 

didukung 

H9 
Menguji pengaruh negatif individu 
Machiavellian tinggi vs 
Machiavellian rendah 

Uji Independent t-test 

(nilai t  = -2,56, prob = 0,01) 

H9 

didukung 

H10 

Menguji rasionalisasi individu ketika 
merasakan pengaruh negatif tinggi 
vs pengaruh negatif rendah 

Uji Chi Square 

(nilai Pearson Chi-Square  
= 57,113, prob = 0,000) 

H10 
didukung 

H11 

Menguji rasionalisasi individu 
Machiavellian tinggi vs 
Machiavellian rendah 

Uji Chi Square 

(nilai Pearson Chi-Square  
= 4,881, prob = 0,027) 

H11 
didukung 

 

5.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Hasil-hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

5.9.1 Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Perilaku Kecurangan 

 Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi pada 

individu yang mendapatkan tekanan ketaatan tinggi daripada tekanan ketaatan 

rendah. Hasil pengujian H1 mendukung teori, hipotesis, dan penelitian terdahulu. 

Hasil penelitian ini mendukung Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Ketaatan 

yang menyatakan bahwa tekanan sebagai salah satu pemicu perilaku kecurangan 

dalam organisasi, khususnya tekanan ketaatan dari pimpinan atau pihak yang 

memiliki otoritas. Individu yang memiliki otoritas akan menggunakan kekuasaan 

untuk memengaruhi individu lain agar memperoleh keuntungan (Aguilera dan 

Vadera, 2008). Akibatnya, individu yang tunduk pada perintah dapat membuat 

keputusan yang bertentangan dengan nilai etika yang diyakini (Burger, 2009). 

 Hasil penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa individu yang mendapatkan tekanan tinggi cenderung untuk 

melakukan perilaku tidak etis (Dichev et al., 2013; Feng et al., 2011; Mayhew dan 

Murphy, 2014), slack anggaran (Davis et al., 2006; Hartmann dan Maas, 2010), 

serta mendistorsi keputusan auditor (Cahyaningrum dan Utami, 2016). 
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  Berkaitan dengan penyusunan anggaran pengadaan barang dan jasa, 

proses yang bersifat top down memberikan peluang kepada pimpinan untuk 

menekan bawahan. Pada kondisi tekanan tinggi, individu cenderung memilih untuk 

memenuhi instruksi pimpinan. Beberapa alasan yang menyebabkan seseorang 

sulit untuk menolak perintah pimpinan, yaitu: 1) tidak memiliki tekad untuk menolak 

otoritas sekalipun mereka terlibat dalam kasus-kasus ekstrim, 2) merasa dirinya 

hanya sebagai agen sehingga menyerahkan tanggung jawab tindakan kepada 

pada pihak yang memberikan perintah, serta 3) memiliki keterikatan seperti akan 

mendapatkan manfaat finansial sehingga harus mematuhi perintah yang diberikan 

(Milgram, 1974). Individu yang menolak untuk mengikuti perintah juga dapat 

mengalami ketakutan bahwa dirinya tidak dapat diterima secara sosial dalam 

institusi tersebut (Kent, Jordan, dan Troth, 2014). Dengan demikian, keberadaan 

“tone at the top” mendorong terjadinya perilaku tidak etis dalam organisasi. 

 

5.9.2 Pengaruh Kesempatan terhadap Perilaku Kecurangan 

 Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi pada 

individu yang mendapatkan kesempatan tinggi daripada kesempatan rendah. 

Hasil pengujian H2 mendukung teori, hipotesis, dan penelitian terdahulu. Hasil 

penelitian ini mendukung Teori Segitiga Kecurangan dan Teori Aktivitas Rutin yang 

menyatakan bahwa aktivitas rutin yang dilakukan dalam organisasi membuka 

peluang pelaku potensial untuk melakukan kecurangan. Ketika individu memiliki 

kesempatan tinggi untuk melakukan kecurangan, mereka terlebih dahulu akan 

melakukan analisis biaya manfaat. Apabila individu merasa yakin bahwa tindakan 

kecurangan yang dilakukan memberikan keuntungan, memiliki kemungkinan 

terdeteksi yang rendah, atau tidak terdapat sanksi hukum yang tegas, individu 

tersebut tidak akan ragu untuk terlibat dalam tindakan kecurangan (Tittle et al., 

2004; Yam et al., 2017). 
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 Hasil penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa kesempatan untuk melakukan kecurangan diawali dari sistem 

pengendalian internal yang lemah (Puspasari dan Suwardi, 2016; Rae dan 

Subramaniam, 2008; Schuchter dan Levi, 2015), memiliki kemungkinan terdeteksi 

yang rendah, serta adanya persepsi individu bahwa keuntungan yang diperoleh 

dari kecurangan tersebut melebihi hukuman yang diberikan (Tittle et al., 2004; 

Yam et al., 2017). Dalam konteks pengadaan, kegiatan pengadaan yang 

mengabaikan prosedur, serta tidak adanya sistem pengendalian internal yang 

efektif menyebabkan kegiatan pengadaan rentan terhadap perilaku tidak 

kecurangan (Basheka dan Bisangabasaija, 2009; Basheka et al., 2013). 

 Dalam organisasi sektor publik, proses penyusunan anggaran pengadaan 

merupakan kegiatan yang rutin dilakukan pada setiap tahun sehingga dapat 

menjadi target kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan semakin 

tinggi apabila terdapat pelaku yang potensial untuk melakukan kecurangan, serta 

tidak ada pengawas yang kapabel (Cohen dan Marcus, 1979). Penyusun 

anggaran dapat menjadi pelaku kecurangan yang potensial apabila mereka dapat 

mengenali kelemahan sistem yang ada, serta memanfaatkan kelemahan tersebut 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Kelemahan sistem akan 

tersamarkan oleh tindakan pelaku kecurangan (Cohen et al., 2010). Kecurangan 

menjadi semakin tidak terkendali ketika organisasi tersebut tidak memiliki sistem 

pengendalian yang efektif. Akhirnya, peluang untuk melakukan kecurangan 

dibentuk dari lingkungan sekitar yang dimanfaatkan oleh pelaku potensial untuk 

melakukan kejahatan. Tingkat kejahatan akan meningkat ketika ketiga unsur 

tersebut terkonvergensi dalam ruang dan waktu (Benson et al., 2009). Dengan 

demikian, lingkungan organisasi memiliki peran penting dalam menentukan 

perilaku manusia. Perilaku kecurangan semakin tinggi ketika tersedia kesempatan 

untuk melakukan hal tersebut. 
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5.9.3 Pengaruh Tekanan dan Kesempatan terhadap Perilaku Kecurangan 

 Hipotesis 3 terdiri dari hipotesis 3a, 3b, 3c, dan 3d. Hipotesis ini khusus 

menguji perilaku kecurangan pada dua kombinasi kondisi, yaitu tekanan ketaatan 

tinggi, tekanan ketaatan rendah, kesempatan tinggi, dan kesempatan rendah. 

Hipotesis 3a menyatakan bahwa pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, perilaku 

kecurangan lebih rendah pada individu yang memiliki kesempatan rendah 

daripada kesempatan tinggi. Hipotesis 3b menyatakan bahwa pada kondisi 

tekanan ketaatan rendah, perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang 

memiliki kesempatan tinggi daripada kesempatan rendah. Hasil pengujian H3a 

dan H3b mendukung teori, hipotesis, dan penelitian terdahulu. 

  Hasil pengujian H3a dan H3b mendukung Teori Ketaatan dan Teori Aktivitas 

Rutin. Pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, individu akan cenderung tunduk pada 

perintah pimpinan meskipun harus membuat keputusan yang bertentangan 

dengan sikap, kepercayaan, dan nilai mereka sendiri. Hal ini dikarenakan mereka 

dapat menghapus atau menggeser tanggung jawab atas keputusan mereka 

kepada pimpinan yang mengarahkan mereka untuk melakukan suatu tindakan. 

Pada awalnya, kecurangan mungkin bersifat sementara. Seiring berjalannya 

waktu, kecurangan menjadi tindakan yang dapat diterima dan biasa dilakukan. 

Tanpa disadari, tekanan ketaatan menjadi mekanisme awal perilaku kecurangan 

yang dilakukan anggota organisasi (Ashforth dan Anand, 2003).  

 Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa tekanan pimpinan kepada bawahan dapat memicu terjadinya manipulasi 

akuntansi (Feng et al., 2011; Lou dan Wang, 2011), manajemen laba (Dichev et 

al., 2013), penyesuaian nilai persediaan (Bishop et al., 2016), serta misreporting 

laporan keuangan (Mayhew dan Murphy, 2014). Akuntan manajemen yang 

mendapatkan tekanan atasan juga cenderung melakukan slack anggaran (Davis 

et al., 2006; Hartmann dan Maas, 2010). 
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 Pada organisasi sektor publik, ketaatan didasarkan pada norma sosial 

institusi dan perilaku pihak-pihak yang memiliki otoritas. Keberadaan tone from the 

top merupakan permasalahan umum tata kelola organisasi yang berkontribusi 

besar terhadap terjadinya kecurangan. Tekanan atau perintah dari pimpinan dapat 

menjadi pemicu kecurangan, sekaligus memberi kesempatan dan memungkinkan 

kecurangan berlanjut (Center for Audit Quality, 2010). Dengan demikian, pada 

kondisi tekanan tinggi, individu yang memiliki kesempatan tinggi cenderung 

melakukan kecurangan daripada individu yang memiliki kesempatan rendah.  

Hipotesis 3c menyatakan bahwa pada kondisi kesempatan tinggi, perilaku 

kecurangan lebih rendah pada individu yang mendapatkan tekanan ketaatan 

rendah daripada tekanan ketaatan tinggi. Hipotesis 3d menyatakan bahwa pada 

kondisi kesempatan rendah, perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu yang 

mendapatkan tekanan ketaatan tinggi daripada tekanan ketaatan rendah. Hasil 

pengujian statistik atas kedua hipotesis tersebut tidak berhasil membuktikan 

secara empiris adanya perbedaan perilaku kecurangan ketika individu dihadapkan 

secara bersamaan pada kondisi tekanan dan kesempatan. Hasil pengujian H3c 

dan H3d tidak mendukung Teori Ketaatan dan hipotesis yang dirumuskan.  

Teori Ketaatan menyatakan bahwa individu yang mendapatkan tekanan 

dari pihak-pihak yang memiliki otoritas akan cenderung mengikuti instruksi yang 

diberikan meskipun mengarah pada perilaku tidak etis. Meskipun demikian, teori 

ini tidak sepenuhnya relevan ketika individu berada pada lingkungan organisasi 

yang tidak mendukung terjadinya kecurangan. Individu hanya dapat mengikuti 

instruksi pimpinan untuk melakukan kecurangan apabila berada pada lingkungan 

organisasi yang permisif terhadap tindakan kecurangan. Sebaliknya, individu yang 

berada pada lingkungan yang ketat cenderung mengabaikan perintah pimpinan 

karena menganggap tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung Teori Ketaatan. 
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Hasil pengujian H3c dan H3d mendukung Teori Aktivitas Rutin yang 

menyatakan bahwa terjadinya kecurangan tergantung pada kesempatan yang ada 

(Osgood et al., 1996). Ketika tersedia kesempatan, individu akan mengkalkulasi 

dan merasionalisasi ketika hasil yang diperoleh lebih menguntungkan (Harrison et 

al., 2016). Pada kondisi kesempatan rendah, individu merasa terhalang melakukan 

kecurangan apabila kemungkinan terdeteksinya cukup besar atau terdapat sanksi 

yang berat. Individu akan menolak permintaan pimpinan meskipun mendapatkan 

tekanan tinggi. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

tekanan yang ekstrim, kecurangan tidak akan terjadi tanpa adanya kesempatan 

(Hooper dan Fornelli, 2010).  

 Hasil pengujian ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya model segitiga 

kecurangan tidaklah tepat apabila diilustrasikan menggunakan segitiga sama sisi 

karena ketiga elemen segitiga kecurangan tersebut tidak memberikan kontribusi 

yang sama dalam memprediksi perilaku kecurangan individu. Hal ini bukan 

bertujuan untuk melemahkan arti pentingnya variabel tekanan dan rasionalisasi, 

tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa kesempatan merupakan prediktor yang 

lebih baik dibandingkan dua elemen segitiga kecurangan lainnya. Kondisi ini juga 

bukan berarti bahwa individu yang mengalami tekanan tidak akan melakukan 

tindakan ilegal, akan tetapi tersedianya kesempatan akan memungkinkan pelaku 

untuk mencari solusi melalui cara-cara yang tidak sah (Dellaportas, 2013).  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menegaskan 

bahwa kesempatan merupakan prediktor utama kecurangan sekaligus menjadi 

kunci untuk mengendalikan kecurangan (Center for Audit Quality, 2010; 

Dellaportas, 2013). Tekanan hanya sebagai pemicu meningkatnya perilaku 

kecurangan (Schuchter dan Levi, 2015). Peran kesempatan melebihi faktor-faktor 

lainnya sehingga kesempatan dianggap sebagai "akar penyebab" kecurangan 

(Felson dan Clarke, 1998).  



126 
 

 
 

5.9.4 Pengaruh Sifat Machiavellian terhadap Perilaku Kecurangan 

 Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa perilaku kecurangan lebih tinggi pada 

individu Machiavellian tinggi daripada Machiavellian rendah. Hasil pengujian H4 ini 

mendukung teori, hipotesis, dan penelitian terdahulu. Perilaku kecurangan tidak 

bisa terlepas dari sifat kepribadian individu. Individu yang memiliki sifat 

Machiavellian tinggi cenderung melakukan manipulasi untuk memperoleh 

kekuasaan, status, dan kekayaan (Verbeke et al., 2011). Oleh karena itu, sifat 

kepribadian ini dipandang mampu memprediksi terjadinya kecurangan (Williams, 

Nathanson, dan Paulhus, 2010). 

 Temuan ini konsisten dengan literatur Machiavellian yang menyatakan 

bahwa individu dengan Machiavellian tinggi dapat menggunakan tindakan agresif, 

dan manipulatif dalam hubungan interpersonal untuk mencapai kepentingan 

pribadi. Karakter ini mendorong mereka cenderung melakukan tindakan tidak etis 

di tempat kerja. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Machiavellian 

tinggi berhubungan positif dengan niat tidak etis (Jones dan Kavanagh, 1996; Kish-

Gephart et al., 2010), serta perilaku tidak etis (O’Fallon dan Butterfield, 2005). 

  Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

bahwa akuntan dengan sifat Machiavellian tinggi lebih mungkin terlibat dalam 

kecurangan akuntansi (Hartmann dan Maas, 2010; Murphy, 2012), termasuk 

menjustifikasi bahwa manajemen laba dapat diterima secara etis (Shafer dan 

Wang, 2011). Individu dengan sifat Machavellian tinggi juga kurang memerhatikan 

etika dan tanggung jawab sosial (Shafer dan Simmons, 2008), tidak patuh dalam 

pembayaran pajak (Ghosh dan Crain, 1995), melakukan penggelapan pajak 

(Smith et al., 2009), serta mentolerir perilaku penghindaran pajak (Shafer dan 

Simmons, 2008). Dalam penyusunan anggaran, individu Machiavellian tinggi yang 

terlibat dalam manajemen perusahaan akan menyetujui tekanan pimpinan untuk 

melakukan senjangan anggaran (Hartmann dan Maas, 2010).  
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5.9.5 Pengaruh Tekanan dan Machiavellian terhadap Perilaku Kecurangan 

Hipotesis 5a (H5a) menyatakan bahwa pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, 

perilaku kecurangan lebih rendah pada individu Machiavellian rendah daripada 

Machiavellian tinggi. Hipotesis 5b (H5b) menyatakan bahwa pada kondisi tekanan 

rendah, perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu Machiavellian tinggi 

daripada Machiavellian rendah. Hasil pengujian H5a dan H5b mendukung teori, 

hipotesis, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. 

Hasil penelitian ini mendukung Tekanan Ketaatan yang menyatakan 

bahwa individu yang memiliki otoritas dapat memengaruhi individu lain melalui 

kekuasaan yang dimiliki. Salah satu upaya untuk memengaruhi individu lain 

agar bersedia mengikuti perintah adalah dengan mengungkapkan manfaat 

yang diperoleh, seperti bonus, kenaikan gaji, promosi jabatan (Albrecht et al., 

2015). Manfaat-manfaat tersebut menjadi daya tarik bagi Machiavellian tinggi 

untuk bersedia terlibat dalam kecurangan. Hal ini karena mereka memiliki sifat 

oportunistik dan kalkulatif dalam pengambilan keputusan. Individu ini umumnya 

memiliki keinginan untuk mendapatkan status lebih tinggi meskipun berada 

dibawah kendali pihak lain. Mereka percaya bahwa manipulasi adalah mekanisme 

yang tepat untuk mencapai tujuan (Dahling et al., 2009; O’Boyle et al., 2015). 

Akibatnya, Machiavellian tinggi lebih bersedia untuk terlibat dalam kecurangan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa Machiavellian tinggi lebih mudah dibujuk untuk bertindak tidak etis, 

sepanjang mereka mengetahui manfaat pribadi dari tindakan tersebut (Christie 

dan Geis, 1970; Sakalaki et al., 2007), salah satunya adalah menyetujui tekanan 

pimpinan untuk melakukan senjangan anggaran (Byington dan Johnson, 2011; 

Hartmann dan Maas, 2010). Sebaliknya, Machiavellian rendah tidak mudah untuk 

mengubah perilaku meskipun mendapatkan tekanan tinggi dari pimpinan untuk 

melakukan hal tersebut (Reimers dan Barbuto Jr, 2002).  
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5.9.6 Pengaruh Kesempatan dan Sifat Machiavellian terhadap Kecurangan 

Hipotesis 6a (H6a) menyatakan bahwa pada kondisi kesempatan tinggi, 

perilaku kecurangan lebih rendah pada individu Machiavellian rendah daripada 

individu Machiavellian tinggi. Hipotesis 6b (H6b) menyatakan bahwa pada kondisi 

kesempatan rendah, perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu Machiavellian 

tinggi daripada Machiavellian rendah. Hasil pengujian H6a dan H6b mendukung 

teori, hipotesis, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. 

Penelitian ini mendukung Teori Aktivitas Rutin yang menyatakan bahwa 

kesempatan untuk melakukan kecurangan seringkali berawal dari aktivitas rutin 

yang terjadi pada organisasi tersebut. Teori ini juga menekankan bahwa setiap 

individu yang rasional akan tertarik pada peluang untuk mendapatkan keuntungan 

sehingga memungkinkan setiap orang untuk menjadi pelaku kecurangan potensial 

(Schreck, 2017), termasuk individu Machiavellian tinggi. Sifat Machiavellian akan 

memengaruhi kinerja apabila individu diberikan hak otonomi untuk mengatur 

pekerjaan dan memiliki pengawasan yang rendah (Gable dan Dangello, 1994). 

Struktur organisasi yang fleksibel memungkinkan Machiavellian tinggi untuk 

melakukan improvisasi dan manipulasi (Kuyumcu dan Dahling, 2014). Sebaliknya, 

pada lingkungan kerja yang sangat terstruktur, sifat Machiavellian tidak 

berpengaruh pada kinerja (Gable dan Dangello, 1994). Dapat dikatakan bahwa 

faktor situasional memfasilitasi perilaku mereka (Kuyumcu dan Dahling, 2014). 

Hasil pengujian ini mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa individu Machiavellian tinggi menunjukkan perilaku ramah 

dan kooperatif sebagai taktik atau strategi manipulatif dalam memanfaatkan situasi 

untuk mencapai tujuan pribadi (Sakalaki et al., 2007; Sendjaya et al., 2016), 

terutama ketika memiliki risiko yang kecil atau peluang terdeteksinya rendah 

(Christie dan Geis, 1970). Mereka juga cenderung mencari peluang baru untuk 

meningkatkan posisi dalam organisasi (Kessler et al., 2010).  
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5.9.7 Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kesempatan, Sifat Machiavellian 

terhadap Pengaruh Negatif  yang Dirasakan Individu 

 Hipotesis 7 (H7) menyatakan bahwa individu yang mendapatkan tekanan 

ketaatan tinggi merasakan pengaruh negatif lebih tinggi daripada individu yang 

mendapatkan tekanan ketaatan rendah. Hipotesis 8 (H8) menyatakan bahwa 

individu yang memiliki kesempatan tinggi merasakan pengaruh negatif lebih tinggi 

daripada individu yang memiliki kesempatan rendah. Hasil pengujian H7 dan H8 

mendukung Teori Disonansi Kognitif, hipotesis, dan hasil penelitian terdahulu. 

 Temuan ini mendukung Teori Disonansi Kognitif yang menyatakan bahwa 

seseorang akan menghadapi disonansi ketika secara bersamaan mengalami dua 

kognisi yang tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidaknyamanan psikologis 

(Festinger, 1957). Semakin besar tanggung jawab yang diberikan, disonansi yang 

muncul semakin besar sehingga akhirnya memunculkan rasa bersalah pada diri 

seseorang dan menjadikan mereka tidak nyaman dengan keadaan tersebut. 

Demikian pula halnya ketika individu diminta untuk melakukan kecurangan. Secara 

psikologis, individu tersebut mengalami reaksi afektif akibat perilaku amoral yang 

dilakukan. Reaksi ini langsung mengarah pada intuisi bahwa tindakan kecurangan 

itu salah (Murphy dan Dacin, 2011). Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan 

antara penilaian moral dan bagian otak yang mengendalikan emosi (Greene, 

Sommerville, Nystrom, Darley, dan Cohen, 2001).  

 Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya  yang 

menemukan bahwa individu yang melakukan misreporting mengalami pengaruh 

negatif daripada individu yang jujur dalam melaporkan (Mayhew dan Murphy, 

2014; Murphy, 2012). Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Murphy 

(2012) yang menunjukkan bahwa individu yang memiliki motivasi dan kesempatan 

untuk melakukan misreporting akan mengalami peningkatan rasa bersalah dan 

tidak nyaman setelah melakukan tindakan tersebut (Murphy, 2012).  
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 Meskipun demikian, hasil ini tidak mendukung hasil penelitian Mayhew dan 

Murphy (2014) yang menemukan bahwa individu yang menerima instruksi untuk 

melakukan misreporting merasakan pengaruh negatif lebih rendah daripada 

individu yang melakukan misreporting atas kemauan sendiri. Pada penelitian ini, 

individu yang mendapatkan tekanan ketaatan tinggi merasakan pengaruh negatif 

lebih tinggi daripada individu yang mendapatkan tekanan ketaatan rendah. Hal ini 

karena perintah tersebut disertai dengan ancaman pemberian sanksi sehingga 

individu mengalami kondisi yang dilematis. Ketika individu merasakan bahwa 

perintah yang diberikan bertentangan dengan hati nurani namun tidak memiliki 

kemampuan untuk mengabaikan atau menolak perintah tersebut, individu akan 

mengalami ketakutan atau perasaan negatif yang berlebihan. Semakin besar 

tanggung jawab yang dimiliki individu tersebut, semakin besar juga disonansi yang 

terbentuk sehingga akhirnya memunculkan rasa bersalah pada diri seseorang dan 

menjadikan mereka tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Secara alamiah, 

manusia membutuhkan suatu konsistensi antara pikiran dan perilakunya. Apabila 

individu didorong untuk melakukan kecurangan dengan berbagai alasan, kondisi 

ini tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis yang besar karena pikiran dan 

emosi akan bertentangan dengan perilakunya. 

  Demikian pula halnya ketika individu berada pada kondisi kesempatan tinggi 

Individu yang memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam kecurangan akan 

merasakan pengaruh negatif lebih tinggi. Pada awalnya, mungkin saja seorang 

individu tidak berniat untuk melakukan kecurangan namun ketika individu tersebut 

mengetahui bahwa lingkungan organisasi permisif terhadap tindakan kecurangan, 

tidak menutup kemungkinan bagi individu tersebut untuk memanfaatkan peluang 

yang ada. Dengan demikian, individu yang memiliki kesempatan tinggi untuk 

melakukan kecurangan akan merasakan pengaruh negatif lebih tinggi daripada 

individu yang memiliki kesempatan rendah.  
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 Penelitian ini mendukung Teori Pelepasan Moral yang memandang perlunya 

individu untuk menonaktifkan pengaturan moral diri sehingga dapat membebaskan 

diri dari perasaan negatif setelah terlibat dalam perilaku tidak etis. Penelitian ini 

sekaligus memperluas konsep Teori Pelepasan Moral yang hanya berfokus pada 

upaya untuk mengantisipasi respons afektif ketika individu melakukan tindakan 

tidak etis tetapi tidak mendiskusikan pengaruh negatif yang dirasakan setelah 

melakukan tindakan menyimpang (Mayhew dan Murphy, 2014).  

 Hipotesis 9 (H9) menyatakan bahwa individu Machiavellian tinggi merasakan 

pengaruh negatif lebih rendah daripada individu yang memiliki sifat Machiavellian 

rendah. Hasil ini mendukung hipotesis dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang membuktikan 

bahwa individu Machiavellian tinggi lebih mudah untuk melepaskan diri secara 

moral (Moore, 2015) sehingga mereka dapat lebih mudah mengejar kepentingan 

sendiri tanpa rasa bersalah dan penyesalan (Moore et al., 2012). Hasil penelitian 

Murphy (2012) juga menunjukkan bahwa individu Machiavellian tinggi yang 

melakukan misreporting merasa jauh lebih tidak bersalah daripada individu 

Machiavellian rendah. Sifat Machiavellian tinggi memiliki beban emosional yang 

jauh lebih kecil daripada individu yang memiliki sifat Machiavellian rendah (Murphy 

dan Dacin, 2012). Dengan demikian, individu Machiavellian tinggi dapat dengan 

mudah untuk melepaskan diri secara moral untuk melanggar norma, terutama 

dalam situasi yang menawarkan hadiah material (Bereczkei, 2015). 

 

5.9.8 Pengaruh Perasaan (Pengaruh) Negatif Individu terhadap Rasionalisasi 

Hipotesis 10 (H10) menyatakan bahwa rasionalisasi lebih tinggi ketika 

individu merasakan pengaruh negatif tinggi daripada pengaruh negatif rendah. 

Hasil pengujian ini mendukung teori, hipotesis dan hasil-hasil penelitian terdahulu. 
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Hasil pengujian ini mendukung Teori Segitiga Kecurangan dan Teori 

Disonansi Kognitif. Menggunakan perspektif Teori Segitiga Kecurangan, Cressey 

(1953) mengemukakan konsep verbalisasi bahwa rasionalisasi yang dilakukan 

pelaku kecurangan dapat menjadi motivasi untuk menghilangkan rasa bersalah. 

Pelaku kecurangan tidak memandang dirinya sebagai penjahat sehingga dia harus 

membenarkan tindakan menyimpang yang dilakukan. Rasionalisasi diperlukan 

agar pelaku dapat membenarkan tindakannya sehingga dapat mempertahankan 

citra dirinya sebagai orang yang terpercaya (Kranacher, Riley, dan Wells, 2010). 

 Penelitian ini juga mendukung Teori Disonansi Kognitif yang menyatakan 

bahwa individu memiliki reaksi afektif terhadap tindakan amoral yang dilakukan. 

Individu akan langsung mengalami perasaan negatif ketika menyadari bahwa 

tindakan yang dilakukan salah atau tidak sesuai dengan norma masyarakat. Ketika 

seorang individu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mereka (secara pribadi) 

benar-benar tidak ingin melakukannya, mereka akan mengalami disonansi antara 

kognisi mereka (saya tidak ingin melakukan ini) dan perilaku mereka (saya 

melakukannya) (Festinger, 1957). Rasionalisasi menjadi mekanisme psikologis 

individu untuk melepaskan diri dari perasaan bersalah yang tidak dapat dihindari. 

Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

menemukan bahwa individu yang melakukan misreporting memiliki rasionalisasi 

lebih tinggi daripada individu yang tidak melakukan misreporting (Mayhew dan 

Murphy, 2014; Murphy, 2012). Dalam pengambilan keputusan, individu seringkali 

melibatkan intuisi moral. Apabila individu merasa bahwa tindakan kecurangan 

adalah hal yang dapat diterima, mereka menggunakan argumentasi (rasionalisasi) 

untuk membenarkan tindakan tersebut (ditunjukkan pada Tabel 5.24 Panel B), 

seperti “pimpinan meminta saya”, “saya tidak sepenuhnya melakukan kesalahan”, 

“saya melakukan untuk kepentingan instansi”, “saya menganggap hal ini biasa 

dilakukan pada instansi lain”, serta alasan lain yang bertujuan untuk membenarkan 
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tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, apabila individu menyadari bahwa tindakan 

tersebut tidak dapat diterima secara moral, individu menolak untuk melakukan 

kecurangan. Hal ini ditunjukkan dengan alasan-alasan tegas yang disampaikan 

partisipan ketika menolak mengikuti permintaan pimpinan (ditunjukkan pada Tabel 

5.24 Panel C), seperti “tidak sesuai dengan hati nurani”, “tindakan tersebut sama 

halnya dengan korupsi”, “nanti akan menjadi temuan audit”, “merusak integritas 

dan profesionalitas”, bahkan beberapa individu “lebih memilih untuk dimutasi”. 

 Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya (Mayhew dan Murphy, 2014), 

penelitian ini mengidentifikasi bahwa sebagian besar partisipan menggunakan 

rasionalisasi berupa “mengalihkan atau melemparkan tanggung jawab (displacing 

responsibility)” untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. DaIam 

hal ini, partisipan memposisikan diri sebagai agen sehingga mengizinkan pihak 

lain mengatur perilaku mereka, tepatnya menggeser tanggung jawab kepada pihak 

yang memberikan perintah (Burger, 2009). Partisipan juga menyatakan bahwa 

dirinya hanya melakukan apa yang diperintahkan pimpinan, dan merasa sebagai 

bawahan yang setia, tanpa mempertimbangkan legalitas atau etika tindakannya.  

 Pada konteks organisasi sektor publik, pimpinan sangat memengaruhi 

kewajaran suatu tindakan yang dilakukan dalam organisasi. Hasil wawancara yang 

dilakukan pada pegawai instansi pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa 

kecurangan disebabkan oleh kepemimpinan yang buruk sehingga kecurangan 

(korupsi) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari 

(Budiman et al., 2013). Ketika pimpinan meminta bawahan untuk terlibat dalam 

kecurangan, seringkali bawahan tidak menolak untuk melakukan hal tersebut 

namun tidak bersedia untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. 

Bawahan akan menggeser tanggung jawabnya kepada pimpinan disertai berbagai 

alasan, seperti tidak mampu menolak permintaan pimpinan atau tidak memiliki 

pilihan lain karena kondisi yang terjadi berada diluar kendali mereka. 



134 
 

 
 

Demikian pula halnya dengan fenomena kecurangan pada kegiatan 

pengadaan barang dan jasa. Pada hakikatnya, tindakan kecurangan pengadaan, 

penyalahgunaan pengadaan, dan/atau tindakan tidak patuh terhadap kebijakan 

pengadaan merupakan hasil perilaku manusia dan dilakukan dengan sengaja. 

Dalam kondisi adanya tekanan, pelaku kecurangan dapat memanipulasi proses 

pengadaan sesuai dengan keinginan pihak ketiga. Pelaku merasionalisasi bahwa 

tindakan yang dilakukan merupakan kewajiban untuk membantu pimpinan, teman, 

atau kolega. Ketika tersedia kesempatan, pelaku merasionalisasi bahwa tindakan 

tersebut dikarenakan adanya pengendalian internal proses pengadaan yang 

lemah. Hasil penelitian KPMG menunjukkan bahwa tekanan dan kesempatan tidak 

harus dirasakan secara nyata untuk memicu terjadinya kecurangan, yang utama 

adalah pelaku dapat merasionalisasi tindakannya tersebut (Caulfield dan Steckler, 

2014). Ketika kecurangan (korupsi) dianggap sebagai bagian dari budaya 

organisasi, pelaku potensial tidak hanya memiliki alasan (rasionalisasi) untuk 

melakukan kecurangan namun juga mendapat dukungan dari rekan kerja atau 

pimpinan lainnya dalam organisasi tersebut (Donegan dan Ganon, 2008). 

Meskipun demikian, rasionalisasi bukanlah hal yang mutlak diperlukan oleh 

setiap pelaku kecurangan (Murphy dan Dacin, 2011). Apabila individu merasa 

yakin bahwa tindakan yang dilakukan bukan suatu kesalahan, individu tidak perlu 

melakukan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan yang dilakukan (Murphy, 

2012; Trompeter et el., 2013). Individu dapat menggunakan faktor motivasi 

(“karena saya ingin melakukan”), atau faktor kesempatan (“karena saya dapat 

melakukan”) sebagai alasan utama untuk melakukan kecurangan (Murphy, 2012). 

Pada penelitian ini, individu yang tidak melakukan rasionalisasi memberikan 

pernyataan, seperti “saya ingin memenuhi permintaan pimpinan”, atau “saya 

memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan” (ditunjukkan pada Tabel 5.24 

Panel C). 
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5.9.9 Pengaruh Sifat Machiavellian terhadap Rasionalisasi 

Hipotesis 11 (H11) menyatakan bahwa rasionalisasi lebih rendah pada 

individu Machiavellian tinggi daripada Machiavellian rendah. Hasil pengujian ini 

mendukung teori, hipotesis, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berkaitan dengan 

upaya individu Machiavellian tinggi dalam menghadapi disonansi, terdapat dua 

disposisi yang berlawanan (Christie dan Geis, 1970). Pertama, individu memiliki 

keterlibatan emosi yang rendah dengan tindakan yang dilakukan sehingga 

terhindar dari disonansi. Disposisi kedua menunjukkan hal yang bertolakbelakang. 

Jika individu Machiavellian tinggi memerhatikan kognisi, mereka justru merasakan 

konflik kognisi lebih tinggi daripada individu Machiavellian rendah. Oleh karena itu, 

mereka tetap melakukan rasionalisasi hingga disonansi mencapai titik terendah. 

Hasil penelitian ini mendukung disposisi pertama yang menyatakan bahwa 

individu Machiavellian tinggi memiliki rasionalisasi lebih rendah daripada individu 

Machiavellian rendah. Temuan ini sekaligus mendukung hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa individu sifat Machiavellian tinggi memiliki 

kemampuan yang lebih baik untuk melepaskan diri secara emosional dari norma 

dan etika daripada individu Machiavellian rendah (Christie dan Geis, 1970). Hasil 

penelitian Murphy (2012) menyatakan bahwa individu Machiavellian cenderung 

lebih tinggi dalam melakukan misreporting namun mengalami beban emosional 

yang lebih rendah daripada Machiavelian rendah. Karakter ini memungkinan 

individu Machiavellian tinggi dapat sepenuhnya berfokus pada pencapaian tujuan 

dan mencapai kesuksesan, meskipun harus mengorbankan moralitas atau etika 

(Christie dan Geis, 1970). Karakter ini menyebabkan individu dengan sifat 

Machiavellian tinggi merasa tidak perlu untuk melakukan rasionalisasi karena 

yakin bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan kesalahan, tetapi suatu 

upaya untuk mencapai kesuksesan, hasil yang lebih tinggi, maupun memperoleh 

penghargaan (Dahling et al., 2009). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, implikasi teori, praktik, dan 

kebijakan, serta keterbatasan dan saran untuk penelitian yang akan datang. 

Bagian pertama memaparkan simpulan atas hasil pengujian hipotesis. Bagian 

kedua menguraikan implikasi hasil penelitian ini. Bagian ketiga menguraikan 

keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

6.1 Simpulan 

Hasil pengujian atas hipotesis pengaruh utama (main effect) membuktikan 

bahwa perilaku kecurangan individu lebih tinggi ketika mendapatkan tekanan dari 

pimpinan dan memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian 

ini mendukung Teori Segitiga Kecurangan yang dipandang sebagai teori utama 

dalam menjelaskan perilaku kecurangan individu. Temuan ini juga memperkuat 

Teori Ketaatan dan Teori Aktivitas Rutin sebagai teori pendukung dalam penelitian 

ini. Hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh interaksi (interaction effect) atas 

variabel tekanan ketaatan dan kesempatan menunjukkan bahwa kesempatan 

merupakan faktor situasional utama yang harus ada pada setiap kasus 

kecurangan. Hal ini dapat diartikan bahwa tekanan dari pimpinan hanya dapat 

dilaksanakan ketika organisasi memberikan peluang untuk terjadi kecurangan. 

Tanpa adanya kesempatan, individu tidak dapat melakukan kecurangan meskipun 

terdapat tekanan yang ekstrim dari pimpinan organisasi. Sebaliknya, lingkungan 

organisasi yang permisif terhadap kecurangan justru akan memfasilitasi individu 

untuk patuh mengikuti instruksi pimpinan. Dapat dikatakan bahwa kesempatan 

merupakan elemen kunci untuk melakukan kecurangan, sedangkan tekanan 

hanya sebagai pemicu terjadinya kecurangan.   
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Berkaitan dengan sifat Machiavellian, hasil pengujian menunjukkan bahwa 

perilaku kecurangan lebih tinggi pada individu Machiavellian tinggi daripada 

Machiavellian rendah. Pada kondisi tekanan ketaatan tinggi, perilaku kecurangan 

lebih rendah pada individu Machiavellian rendah daripada Machiavellian tinggi. 

Pimpinan dapat memengaruhi individu Machiavellian tinggi untuk terlibat dalam 

perilaku tidak etis dengan mengungkapkan manfaat yang diperoleh, seperti 

bonus, kenaikan gaji, atau promosi jabatan. Manfaat tersebut menjadi daya 

tarik bagi individu Machiavellian tinggi untuk bersedia terlibat dalam 

kecurangan. Demikian pula halnya pada kondisi kesempatan tinggi, perilaku 

kecurangan lebih tinggi pada individu Machiavellian tinggi daripada Machiavellian 

rendah. Individu Machiavellian tinggi cenderung tertarik pada peluang untuk 

mendapatkan keuntungan sehingga akan memanfaatkan dan mengeksploitasi 

kelemahan prosedur pengadaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Penelitian ini juga melakukan pengujian terhadap pengaruh negatif yang 

dirasakan individu setelah melakukan kecurangan. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa individu yang mendapatkan tekanan tinggi dan memiliki kesempatan tinggi 

merasakan pengaruh negatif lebih tinggi daripada individu yang mendapatkan 

tekanan rendah dan memiliki kesempatan rendah. Individu yang menyadari dirinya 

telah melakukan tindakan tidak etis akan secara langsung mengalami reaksi afektif 

berupa rasa bersalah dan tidak nyaman akibat tindakan yang dilakukan. Perintah 

pimpinan untuk melakukan kecurangan, disertai adanya sanksi tentu menimbulkan 

tekanan psikologis yang besar bagi individu karena pikiran dan emosi mereka 

bertentangan dengan tindakan yang dilakukan. Apabila ditinjau berdasarkan sifat 

kepribadian, individu Machiavellian tinggi merasakan pengaruh negatif lebih 

rendah daripada individu Machiavellian rendah. Individu Machiavellian tinggi lebih 

mudah untuk melepaskan diri secara moral sehingga lebih mudah mengejar 

kepentingan sendiri tanpa rasa bersalah dan penyesalan. 
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa individu yang merasakan pengaruh 

negatif tinggi cenderung untuk melakukan rasionalisasi daripada individu yang 

merasakan pengaruh negatif rendah. Rasionalisasi merupakan salah satu upaya 

untuk mengurangi pengaruh negatif yang dirasakan setelah melakukan tindakan 

tidak etis. Jenis rasionalisasi yang paling banyak digunakan partisipan dalam 

penelitian ini adalah “mengalihkan tanggung jawab (displacing responsibility)”. Hal 

ini berarti bahwa individu menjustifikasi tindakan yang dilakukan karena mengikuti 

perintah pimpinan. Bukti empiris lain menunjukkan bahwa rasionalisasi lebih 

rendah dilakukan oleh individu Machiavellian tinggi daripada Machiavellian 

rendah. Temuan ini mendukung disposisi dan bukti empiris sebelumnya yang 

menyatakan bahwa individu Machiavellian tinggi memiliki kemampuan yang lebih 

baik untuk melepaskan diri secara emosional dari norma, etika, dan moral. 

Karakter ini menyebabkan individu Machiavellian tinggi merasa tidak perlu untuk 

melakukan rasionalisasi karena yakin bahwa tindakan yang dilakukan bukan 

merupakan kesalahan, tetapi upaya untuk mencapai kesuksesan. 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku kecurangan individu dalam kegiatan 

penyusunan anggaran pengadaan dipengaruhi oleh faktor situasional dan 

individual. Faktor situasional meliputi adanya tekanan dari pimpinan organisasi 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perilaku kecurangan, 

serta lingkungan organisasi yang memberikan peluang bagi anggota organisasi 

untuk terlibat dalam tindakan kecurangan. Tidak jarang kedua faktor tersebut 

saling berinteraksi sehingga perilaku kecurangan seolah-olah menjadi budaya 

dalam suatu organisasi. Meskipun demikian, hasil pengujian empiris 

mengungkapkan bahwa faktor kesempatan merupakan prediktor utama 

kecurangan. Kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan. 

Temuan ini juga menunjukkan bahwa sifat Machiavellian merupakan faktor 

individual yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya kecurangan.   
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6.2  Implikasi Penelitian 

6.2.1 Implikasi Teori 

 Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teori bahwa kesempatan 

merupakan elemen utama Teori Segitiga Kecurangan yang menjadi prediktor 

utama terjadinya kecurangan. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa 

sesungguhnya ketiga elemen Teori Segitiga Kecurangan tidak memiliki bobot 

kontribusi yang sama, sebagaimana diilustrasikan menggunakan segitiga sama 

sisi. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian empiris H3c dan H3d yang 

membuktikan bahwa kesempatan adalah prediktor kecurangan yang lebih baik 

daripada tekanan. Mengacu pada Teori Aktivitas Rutin, temuan ini menegaskan 

bahwa pelaku kecurangan pengadaan barang dan jasa tidak memerlukan tekanan 

atau rasionalisasi untuk melakukan kecurangan, yang dibutuhkan adalah 

kesempatan, yaitu tingginya probabilitas untuk melakukan tindakan namun 

memiliki risiko tertangkap yang rendah. Dengan demikian, Teori Ketaatan akan 

relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku kecurangan apabila individu 

berada pada lingkungan organisasi yang permisif terhadap aktivitas kecurangan.  

 Menggunakan perspektif Teori Pelepasan Moral dan Teori Disonansi 

Kognitif, hasil penelitian ini sekaligus melengkapi hasil penelitian terdahulu yang 

mengabaikan proses kognitif individu ketika melakukan kecurangan pengadaan. 

Dalam literatur akuntansi, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi aspek 

psikologis pelaku kecurangan, khususnya setelah melakukan tindakan 

kecurangan. Ketika individu merasakan pengaruh negatif setelah melakukan 

kecurangan, ini berarti bahwa individu tersebut tidak dapat menonaktifkan 

pengaturan moral diri sebelum melakukan kecurangan. Akibatnya, individu 

tersebut belum dapat membebaskan diri dari pengaruh negatif karena tindakan 

yang dilakukan. Dengan demikian, temuan ini memperluas konsep Teori 

Pelepasan Moral dengan melakukan pengujian atas respon afektif individu setelah 
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melakukan tindakan kecurangan. Implikasi lainnya bahwa karakteristik individu 

seperti sifat Machiavellian turut menentukan perilaku individu. Hal ini membuktikan 

bahwa konsep Machiavellian mampu memprediksi perilaku kecurangan individu 

secara substansial dalam ranah bidang ilmu akuntansi.  

  
 
6.2.2 Implikasi Praktik 

 Implikasi praktik penelitian ini bahwa proses pengadaan publik perlu 

mendapat perhatian serius karena rentan terhadap kecurangan. Penelitian ini 

membuktikan secara empiris bahwa kesempatan merupakan prediktor utama 

kecurangan. Temuan ini dapat dimaknai bahwa pimpinan organisasi hendaknya 

dapat menciptakan lingkungan dan budaya etis sebagai upaya untuk mencegah 

terjadinya kecurangan pengadaan. Lingkungan pengendalian internal yang tidak 

efektif serta tidak adanya sanksi hukum yang tegas menjadi bukti kegagalan 

organisasi dalam menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Akibatnya, 

lingkungan organisasi justru menciptakan peluang yang mendukung terjadinya 

praktik kecurangan pengadaan secara kolektif oleh karyawan dan dalam waktu 

yang tidak terbatas. Keberadaan individu Machiavellian tinggi juga dipandang tidak 

menguntungkan organisasi sektor publik karena rendahnya komitmen mereka 

untuk melayani kepentingan umum. Oleh karena itu, pimpinan organisasi 

sebaiknya memahami sifat atau karakter karyawannya sehingga dapat secara 

tepat memposisikan karyawan pada posisi-posisi strategis organisasi.  

 

6.2.3 Implikasi Kebijakan 

  Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah memperoleh 

pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab perilaku kecurangan karyawan 

dalam kegiatan pengadaan publik. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem penyusunan anggaran pengadaan 
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sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip pengadaan. Pemerintah juga dapat 

menghambat meluasnya kasus kecurangan pengadaan melalui penguatan tata 

kelola organisasi. Organisasi sektor publik yang memiliki tata kelola yang baik 

akan membantu pemerintah menjawab isu-isu akuntabilitas, transparansi, dan 

korupsi yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Selain itu, organisasi 

sektor publik akan dapat mengalokasikan sumber daya publik secara efektif dan 

efisien untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi masyarakat secara optimal.  

 

6.3  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian tentang 

perilaku kecurangan tidak bisa terlepas dari social desirability bias, yaitu 

kecenderungan seseorang untuk menjawab pertanyaan sedemikian rupa 

sehingga membuat dirinya kelihatan positif sesuai dengan norma-norma di 

masyarakat. Banyak penelitian tentang perilaku kecurangan cenderung 

menanyakan partisipan apa yang mereka (orang lain) akan lakukan ketika berada 

dalam situasi tertentu. Tantangan yang dihadapi dalam metode ini adalah masalah 

ketepatan partisipan dalam memberikan informasi atau jawaban sesuai dengan 

kondisi yang dihadapi. Meskipun beberapa peserta mungkin telah memberikan 

jawaban secara jujur namun tidak jarang partisipan menanggapi kasus dengan 

cara yang membuat mereka terlihat memiliki karakter yang baik secara sosial di 

masyarakat. Pada eksperimen ini, peneliti telah berusaha mengantisipasi hal 

tersebut dengan meyakinkan partisipan bahwa jawaban atau respon yang 

disampaikan pada lembar jawaban akan dirahasiakan. Namun, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sebanyak 20 partisipan (10,42 persen) memilih untuk 

menolak mengikuti permintaan pimpinan. Dalam hal ini, keputusan partisipan 

untuk menolak permintaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor social 

desirability bias.   
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Kedua, eksperimen ini hanya melibatkan pengambilan keputusan secara 

individual padahal senyatanya proses pengadaan publik merupakan kegiatan 

yang melibatkan banyak pihak (kelompok). Meskipun peneliti mengharapkan 

bahwa setiap penyusun anggaran memiliki integritas dan profesionalisme yang 

tinggi dalam melakukan pekerjaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa proses 

interaksi individu yang dilakukan dalam kelompok akan menghasilkan perilaku dan 

pengaruh negatif yang berbeda. Penelitian ini tidak melakukan pengujian perilaku 

individu secara berkelompok karena eksperimen ini menggunakan desain  mixed 

factorial, yang berarti bahwa pengujian telah dilakukan secara berulang pada 

partisipan yang sama. Apabila peneliti melakukan pengujian kembali secara 

berkelompok pada partisipan yang sama, peneliti mengkhawatirkan adanya faktor-

faktor penganggu yang berpotensi mengancam validitas internal seperti partisipan 

mengalami kelelahan dan kebosanan (efek maturasi), atau partisipan mengalami 

kesulitan untuk memisahkan efek tiap manipulasi (efek testing) yang diberikan. 

 

6.4  Saran-saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang diuraikan tersebut, 

penelitian ini menyarankan beberapa hal untuk mengatasi keterbatasan tersebut. 

Pertama, berkaitan dengan fenomena social desirability bias, penelitian 

selanjutnya disarankan untuk melakukan uji social desirability bias menggunakan 

Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (Crowne, 1960). Kuesioner ini memiliki 

sepuluh item penyataan yang akan menentukan apakah partisipan telah 

menjawab dengan jujur ataukah hanya berusaha untuk “terlihat baik”. Penggunaan 

kuesioner ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memastikan kejujuran 

partisipan dalam memberikan jawaban atau informasi yang diperlukan. Apabila 

memungkinkan, partisipan dapat berstatus anonim sehingga kerahasiaan jati diri 

dan jawaban partisipan dapat terjaga dengan baik. 
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Kedua, agar pengambilan keputusan individu dapat dilakukan secara 

komprehensif, penelitian selanjutnya dapat membandingkan perilaku kecurangan 

individu ketika dilakukan secara individual dan berkelompok. Pengambilan 

keputusan yang dilakukan secara berkelompok tentunya menghasilkan perilaku 

kecurangan dan pengaruh kognitif yang berbeda. Selanjutnya, peneliti dapat 

membandingkan tingkat kecurangan individu ketika pengambilan keputusan 

dilakukan secara individual atau berkelompok. Dengan demikian, peneliti akan 

dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya 

kecurangan dalam proses pengadaan publik. 
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Lampiran 1. Instrumen Eksperimen 

Modul 1 
 

 

TERIMA KASIH Bapak/Ibu telah bersedia menjadi partisipan dalam simulasi ini.  

 

 

Pada simulasi ini, Bapak/Ibu berperan sebagai pegawai SKPD ABC yang bertugas 

melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD). 

 

Mohon menjawab seluruh pertanyaan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan 

sampai ada yang terlewatkan. 

 

Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu. 

 

Apabila Bapak/Ibu masih belum jelas atau mengalami kesulitan teknis, silakan 

menghubungi petugas yang berjaga. 

 

 

TERIMA KASIH atas kerjasamanya. 
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1. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik memiliki peran sebagai 

berikut, kecuali: 

a. Penganggaran 

b. Penentuan biaya dan tarif pelayanan 

c. Penentuan laba (profit) 

 

2. Berikut yang bukan merupakan elemen utama konsep Value fo Money adalah: 

a. Keadilan 

b. Ekonomi 

c. Efisiensi 

 

3. Proses penyusunan anggaran yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) disebut dengan pendekatan: 

 a.  Top-down 

 b.  Partisipatif 

 c.  Bottom-up 

 

4. Anggaran digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan 

salah sasaran (misappropriation), merupakan fungsi anggaran sebagai: 

 a.  Alat politik 

 b.  Alat motivasi 

 c.  Alat pengendalian  

 

5. Proses anggaran pada organisasi sektor publik dipertanggungjawabkan kepada 

beberapa pihak, kecuali: 

a. Masyarakat 

b. Parlemen (DPR/DPRD) 

c. Kreditor 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum  

ada instruksi dari pemandu ---  

PEMAHAMAN DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN  

DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 

Bapak/Ibu dimohon menjawab pertanyaan di bawah ini dengan memberi 

tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap tepat. 

Peserta dengan jawaban terbaik mendapatkan 

doorprize pada akhir acara 
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Bapak/Ibu partisipan dimohon untuk: 

1. Membaca ilustrasi kasus secara cermat dan teliti. 

2. Menjawab semua pertanyaan dengan sungguh-sungguh dan serius. 

3. Menjawab berdasarkan informasi yang diberikan (bercetak tebal atau bergaris 

bawah). 

4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam kasus ini. 

5. Tidak bekerjasama dengan partisipan lain selama simulasi berlangsung. 

6. Membuka halaman modul sesuai instruksi dari pemandu. 

7. Durasi waktu yang disediakan untuk menjawab adalah 30 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum  

ada instruksi dari pemandu --- 

 

 

 
  

PETUNJUK PENGISIAN SIMULASI 
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KONDISI KERJA SKPD 

Berdasarkan pengalaman menyusun RKA tahun sebelumnya, Bapak/Ibu tidak harus 

mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara jelas dan terperinci. 

Hal ini karena Pemerintah Provinsi belum memiliki tim verifikasi yang melakukan 

penelaahan terhadap dokumen RKA yang diusulkan SKPD. Selama ini belum dilakukan 

pemeriksaan yang terintegrasi antara program kegiatan dengan kebijakan umum 

anggaran dan prioritas plafon anggaran, kesesuaian dengan standarisasi satuan harga, 

maupun dengan ketentuan lain yang terdapat dalam petunjuk teknis penyusunan RKA.  

 

Dalam hal pengawasan realisasi anggaran, pengawas internal seringkali tidak 

melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban realisasi belanja SKPD, serta tidak 

membandingkannya dengan kondisi yang sebenarnya. Pengawasan hanya dilakukan 

menjelang post-audit sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan tindakan 

preventif. Selain itu, apabila terjadi ketidakpatuhan dalam penerapan standar 

pengendalian internal maupun kinerja administrasi, pengawas hanya memberikan 

rekomendasi berupa perbaikan, bukan tindakan tegas. 

 

PROGRAM KERJA SKPD 

Salah satu rencana kerja SKPD yang dijabarkan dalam RKA adalah program 

pengembangan sapi Bali murni yang diestimasikan bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). Dalam rapat pembahasan anggaran perubahan, program ini memperoleh 

penambahan anggaran karena relevan dengan salah satu program unggulan yang 

dicanangkan oleh Kepala Daerah. 

 

Berkaitan dengan adanya tambahan anggaran, rekan kerja Bapak/Ibu di Bagian 

Pengadaan melakukan survei ulang ke lapangan dan mengestimasikan bahwa 

penambahan kuantitas bibit sapi menyebabkan penambahan anggaran sebesar Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, Bapak/Ibu melakukan 

penyesuaian anggaran menjadi Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  

 

PERAN BAPAK/IBU: 
 

Sebagai pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ABC 

yang bertugas melakukan penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2019. 
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Ketika Bapak/Ibu melakukan penyesuaian anggaran pada RKA, Kepala SKPD selaku 

pimpinan datang dan meminta secara langsung kepada Bapak/Ibu untuk 

menggunakan referensi harga yang telah di-mark up sehingga besarnya anggaran 

untuk program tersebut menjadi Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). 

Kepala SKPD juga menyatakan bahwa usulan ini telah disetujui oleh rekan kerja 

Bapak/Ibu di Bagian Pengadaan. 

 

Apabila Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan, maka “selisih lebih” sebesar Rp. 

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibagikan kepada anggota tim (Pimpinan 

SKPD, Bapak/Ibu, Bagian Pengadaan) yang bekerja sama dalam program tersebut. 

Namun apabila tidak menyetujui usulan tersebut, Bapak/Ibu akan dimutasi dari posisi 

saat ini.  

 

PERTANYAAN A (A1, A2, A3) 

Setelah membaca uraian mengenai kondisi kerja dan program kerja SKPD tersebut, 

silakan tentukan jawaban Bapak/Ibu dengan cara memberi: 

 Tanda silang (X) pada angka yang dipilih (Pertanyaan A1)  

 Tanda silang (X) pada tanda kurung yang tersedia (Pertanyaan A2 dan A3) 

 

A1 Apakah Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan? 

  

 Sangat tidak setuju    1      2      3      4      5      6      7 Sangat Setuju 

 

A2  Menurut persepsi Bapak/Ibu, apakah permintaan pimpinan dalam kasus 

tersebut dirasakan sebagai TEKANAN? 

[           ]  Ya [           ]  Tidak 

 

A3  Menurut persepsi Bapak/Ibu, apakah kondisi kerja SKPD memberikan 

KESEMPATAN bagi Bapak/Ibu untuk memenuhi permintaan pimpinan? 

 [           ]  Ya [           ]  Tidak   

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 
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Modul 2 
 

 

TERIMA KASIH Bapak/Ibu telah bersedia menjadi partisipan dalam simulasi ini.  

 

 

Pada simulasi ini, Bapak/Ibu berperan sebagai pegawai SKPD ABC yang bertugas 

melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD). 

 

Mohon menjawab seluruh pertanyaan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan 

sampai ada yang terlewatkan. 

 

Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu. 

 

Apabila Bapak/Ibu masih belum jelas atau mengalami kesulitan teknis, silakan 

menghubungi petugas yang berjaga. 

 

 

TERIMA KASIH atas kerjasamanya. 
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KONDISI KERJA SKPD 

Berdasarkan pengalaman menyusun RKA tahun sebelumnya, Bapak/Ibu harus 

mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara jelas dan terperinci. 

Hal ini karena Pemerintah Provinsi telah memiliki tim verifikasi yang melakukan 

penelaahan terhadap dokumen RKA yang diusulkan SKPD. Selama ini telah dilakukan 

pemeriksaan yang terintegrasi antara program kegiatan dengan kebijakan umum 

anggaran dan prioritas plafon anggaran, kesesuaian dengan standarisasi satuan harga, 

maupun dengan ketentuan lain yang terdapat dalam petunjuk teknis penyusunan RKA. 

 

Dalam hal pengawasan realisasi anggaran, pengawas internal seringkali melakukan 

verifikasi atas bukti pertanggungjawaban realisasi belanja SKPD, serta 

membandingkannya dengan kondisi yang sebenarnya. Pengawasan tidak hanya 

dilakukan menjelang post-audit sehingga memungkinkan untuk diberikan tindakan 

preventif. Selain itu, apabila terjadi ketidakpatuhan dalam penerapan standar 

pengendalian internal maupun kinerja administrasi, pengawas tidak hanya 

memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun tindakan tegas. 

 

PROGRAM KERJA SKPD 

Salah satu rencana kerja SKPD yang dijabarkan dalam RKA adalah program 

pengembangan sapi Bali murni yang diestimasikan bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). Dalam rapat pembahasan anggaran perubahan, program ini memperoleh 

penambahan anggaran karena relevan dengan salah satu program unggulan yang 

dicanangkan oleh Kepala Daerah. 

 

Berkaitan dengan adanya tambahan anggaran, rekan kerja Bapak/Ibu di Bagian 

Pengadaan melakukan survei ulang ke lapangan dan mengestimasikan bahwa 

penambahan kuantitas bibit sapi menyebabkan penambahan anggaran sebesar Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, Bapak/Ibu melakukan 

penyesuaian anggaran menjadi Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  

 

PERAN BAPAK/IBU: 
 

Sebagai pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ABC 

yang bertugas melakukan penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2019. 
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Ketika Bapak/Ibu melakukan penyesuaian anggaran pada RKA, Kepala SKPD selaku 

pimpinan datang dan meminta secara langsung kepada Bapak/Ibu untuk 

menggunakan referensi harga yang telah di-mark up sehingga besarnya anggaran 

untuk program tersebut menjadi Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). 

Kepala SKPD juga menyatakan bahwa usulan ini telah disetujui oleh rekan kerja 

Bapak/Ibu di Bagian Pengadaan. 

 

Apabila Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan, maka “selisih lebih” sebesar Rp. 

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibagikan kepada anggota tim (Pimpinan 

SKPD, Bapak/Ibu, Bagian Pengadaan) yang bekerja sama dalam program tersebut. 

Namun apabila tidak menyetujui usulan tersebut, Bapak/Ibu akan dimutasi dari posisi 

saat ini.  

 

PERTANYAAN A (A1, A2, A3) 

Setelah membaca uraian mengenai kondisi kerja dan program kerja SKPD tersebut, 

silakan tentukan jawaban Bapak/Ibu dengan cara memberi: 

 Tanda silang (X) pada angka yang dipilih (Pertanyaan A1)  

 Tanda silang (X) pada tanda kurung yang tersedia (Pertanyaan A2 dan A3) 

 

A1 Apakah Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan? 

  

 Sangat tidak setuju    1      2      3      4      5      6      7 Sangat Setuju 

 

A2  Menurut persepsi Bapak/Ibu, apakah permintaan pimpinan dalam kasus 

tersebut dirasakan sebagai TEKANAN? 

[           ]  Ya [           ]  Tidak 

 

A3  Menurut persepsi Bapak/Ibu, apakah kondisi kerja SKPD memberikan 

KESEMPATAN bagi Bapak/Ibu untuk memenuhi permintaan pimpinan? 

 [           ]  Ya [           ]  Tidak   

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 
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Modul 3 
 

 

TERIMA KASIH Bapak/Ibu telah bersedia menjadi partisipan dalam simulasi ini.  

 

 

Pada simulasi ini, Bapak/Ibu berperan sebagai pegawai SKPD ABC yang bertugas 

melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD). 

 

Mohon menjawab seluruh pertanyaan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan 

sampai ada yang terlewatkan. 

 

Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu. 

 

Apabila Bapak/Ibu masih belum jelas atau mengalami kesulitan teknis, silakan 

menghubungi petugas yang berjaga. 

 

 

TERIMA KASIH atas kerjasamanya. 
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KONDISI KERJA SKPD 

Berdasarkan pengalaman menyusun RKA tahun sebelumnya, Bapak/Ibu tidak harus 

mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara jelas dan terperinci. 

Hal ini karena Pemerintah Provinsi belum memiliki tim verifikasi yang melakukan 

penelaahan terhadap dokumen RKA yang diusulkan SKPD. Selama ini belum dilakukan 

pemeriksaan yang terintegrasi antara program kegiatan dengan kebijakan umum 

anggaran dan prioritas plafon anggaran, kesesuaian dengan standarisasi satuan harga, 

maupun dengan ketentuan lain yang terdapat dalam petunjuk teknis penyusunan RKA.  

 

Dalam hal pengawasan realisasi anggaran, pengawas internal seringkali tidak 

melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban realisasi belanja SKPD, serta tidak 

membandingkannya dengan kondisi yang sebenarnya. Pengawasan hanya dilakukan 

menjelang post-audit atau apabila terjadi kasus sehingga tidak memungkinkan untuk 

diberikan tindakan preventif. Selain itu, apabila terjadi ketidakpatuhan dalam 

penerapan standar pengendalian internal maupun kinerja administrasi, pengawas 

hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, bukan tindakan tegas. 

 

 

PROGRAM KERJA SKPD 

Salah satu rencana kerja SKPD yang dijabarkan dalam RKA adalah program 

pengembangan sapi Bali murni yang diestimasikan bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). Dalam rapat pembahasan anggaran perubahan, program ini memperoleh 

penambahan anggaran karena relevan dengan salah satu program unggulan yang 

dicanangkan oleh Kepala Daerah. 

 

Berkaitan dengan adanya tambahan anggaran, rekan kerja Bapak/Ibu di Bagian 

Pengadaan melakukan survei ulang ke lapangan dan mengestimasikan bahwa 

penambahan kuantitas bibit sapi menyebabkan penambahan anggaran sebesar Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, Bapak/Ibu melakukan 

penyesuaian anggaran menjadi Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  

 

PERAN BAPAK/IBU: 
 

Sebagai pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ABC 

yang bertugas melakukan penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2019. 
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Ketika Bapak/Ibu melakukan penyesuaian anggaran pada RKA, Kepala SKPD selaku 

pimpinan datang dan meminta secara langsung kepada Bapak/Ibu untuk 

menggunakan referensi harga yang telah di-mark up sehingga besarnya anggaran 

untuk program tersebut menjadi Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).  

 

Apabila Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan, maka “selisih lebih” sebesar Rp. 

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibagikan kepada anggota tim (Pimpinan 

SKPD, Bapak/Ibu, Bagian Pengadaan) yang bekerja sama dalam program tersebut. 

Namun, pimpinan tidak memaksa dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan 

penyusunan anggaran kepada Bapak/Ibu. Apabila tidak menyetujui usulan tersebut, 

Bapak/Ibu tidak akan dimutasi dari posisi saat ini. 

 

PERTANYAAN A (A1, A2, A3) 

Setelah membaca uraian mengenai kondisi kerja dan program kerja SKPD tersebut, 

silakan tentukan jawaban Bapak/Ibu dengan cara memberi: 

 Tanda silang (X) pada angka yang dipilih (Pertanyaan A1)  

 Tanda silang (X) pada tanda kurung yang tersedia (Pertanyaan A2 dan A3) 

 

A1 Apakah Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan? 

  

 Sangat tidak setuju    1      2      3      4      5      6      7 Sangat Setuju 

 

A2  Menurut persepsi Bapak/Ibu, apakah permintaan pimpinan dalam kasus 

tersebut dirasakan sebagai TEKANAN? 

[           ]  Ya [           ]  Tidak 

 

A3  Menurut persepsi Bapak/Ibu, apakah kondisi kerja SKPD memberikan 

KESEMPATAN bagi Bapak/Ibu untuk memenuhi permintaan pimpinan? 

 [           ]  Ya [           ]  Tidak   

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 
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Modul 4 
 

 

TERIMA KASIH Bapak/Ibu telah bersedia menjadi partisipan dalam simulasi ini.  

 

 

Pada simulasi ini, Bapak/Ibu berperan sebagai pegawai SKPD ABC yang bertugas 

melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD). 

 

Mohon menjawab seluruh pertanyaan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan 

sampai ada yang terlewatkan. 

 

Kami akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu. 

 

Apabila Bapak/Ibu masih belum jelas atau mengalami kesulitan teknis, silakan 

menghubungi petugas yang berjaga. 

 

 

TERIMA KASIH atas kerjasamanya. 
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KONDISI KERJA SKPD 

Berdasarkan pengalaman menyusun RKA tahun sebelumnya, Bapak/Ibu harus 

mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara jelas dan terperinci. 

Hal ini karena Pemerintah Provinsi telah memiliki tim verifikasi yang melakukan 

penelaahan terhadap dokumen RKA yang diusulkan SKPD. Selama ini telah dilakukan 

pemeriksaan yang terintegrasi antara program kegiatan dengan kebijakan umum 

anggaran dan prioritas plafon anggaran, kesesuaian dengan standarisasi satuan harga, 

maupun dengan ketentuan lain yang terdapat dalam petunjuk teknis penyusunan RKA. 

 

Dalam hal pengawasan realisasi anggaran, pengawas internal seringkali melakukan 

verifikasi atas bukti pertanggungjawaban realisasi belanja SKPD, serta 

membandingkannya dengan kondisi yang sebenarnya. Pengawasan tidak hanya 

dilakukan menjelang post-audit sehingga memungkinkan untuk diberikan tindakan 

preventif. Selain itu, apabila terjadi ketidakpatuhan dalam penerapan standar 

pengendalian internal maupun kinerja administrasi, pengawas tidak hanya 

memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun tindakan tegas. 

 

PROGRAM KERJA SKPD 

Salah satu rencana kerja SKPD yang dijabarkan dalam RKA adalah program 

pengembangan sapi Bali murni yang diestimasikan bernilai Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). Dalam rapat pembahasan anggaran perubahan, program ini memperoleh 

penambahan anggaran karena relevan dengan salah satu program unggulan yang 

dicanangkan oleh Kepala Daerah. 

 

Berkaitan dengan adanya tambahan anggaran, rekan kerja Bapak/Ibu di Bagian 

Pengadaan melakukan survei ulang ke lapangan dan mengestimasikan bahwa 

penambahan kuantitas bibit sapi menyebabkan penambahan anggaran sebesar Rp. 

50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, Bapak/Ibu melakukan 

penyesuaian anggaran menjadi Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).  

 

PERAN BAPAK/IBU: 
 

Sebagai pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ABC 

yang bertugas melakukan penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2019. 
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Ketika Bapak/Ibu melakukan penyesuaian anggaran pada RKA, Kepala SKPD selaku 

pimpinan datang dan meminta secara langsung kepada Bapak/Ibu untuk 

menggunakan referensi harga yang telah di-mark up sehingga besarnya anggaran 

untuk program tersebut menjadi Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).  

 

Apabila Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan, maka “selisih lebih” sebesar Rp. 

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibagikan kepada anggota tim (Pimpinan 

SKPD, Bapak/Ibu, Bagian Pengadaan) yang bekerja sama dalam program tersebut. 

Namun, pimpinan tidak memaksa dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan 

penyusunan anggaran kepada Bapak/Ibu. Apabila tidak menyetujui usulan tersebut, 

Bapak/Ibu tidak akan dimutasi dari posisi saat ini. 

 

PERTANYAAN A (A1, A2, A3) 

Setelah membaca uraian mengenai kondisi kerja dan program kerja SKPD tersebut, 

silakan tentukan jawaban Bapak/Ibu dengan cara memberi: 

 Tanda silang (X) pada angka yang dipilih (Pertanyaan A1)  

 Tanda silang (X) pada tanda kurung yang tersedia (Pertanyaan A2 dan A3) 

 

A1 Apakah Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan? 

  

 Sangat tidak setuju    1      2      3      4      5      6      7 Sangat Setuju 

 

A2  Menurut persepsi Bapak/Ibu, apakah permintaan pimpinan dalam kasus 

tersebut dirasakan sebagai TEKANAN? 

[           ]  Ya [           ]  Tidak 

 

A3  Menurut persepsi Bapak/Ibu, apakah kondisi kerja SKPD memberikan 

KESEMPATAN bagi Bapak/Ibu untuk memenuhi permintaan pimpinan? 

 [           ]  Ya [           ]  Tidak   

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 
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PERTANYAAN B UNTUK MODEL 1, 2, 3, 4 

Apakah yang Bapak/Ibu RASAKAN setelah menjawab Pertanyaan A1? 

(Pertanyaan A1: Apakah Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan?) 

 

Silakan memberi tanda silang (x) pada angka yang mewakili perasaan Bapak/Ibu 

untuk 12 pernyataan di bawah ini: 
 

1) Kesal pada diri sendiri 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

2) Kecewa dengan diri sendiri 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

3) Bersalah 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

4) Menyesal 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

5) Mengkritik diri sendiri 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

6) Malu 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

7) Terganggu 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

8) Tertekan 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

9) Negatif 

Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

10) Tegang 

 Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

11) Tidak nyaman 

 Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 
 

12) Gelisah 

 Sangat Tidak Merasakan  1      2      3      4      5      6      7 Sangat Merasakan 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu ---  
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PERTANYAAN C UNTUK MODEL 1, 2, 3, 4 

 

Setelah Bapak/Ibu menjawab Pertanyaan A1, apakah ALASAN Bapak/Ibu memilih 

jawaban tersebut? 

(Pertanyaan A1: Apakah Bapak/Ibu memenuhi permintaan pimpinan?) 

 

Silakan memilih salah satu pilihan jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada tanda kurung, atau memberikan alasan lain pada kolom yang tersedia. 

 

 

Pilihan Jawaban: 

[         ]  Kondisi kerja mendukung saya untuk memenuhi permintaan pimpinan. 

[         ] Saya ingin memenuhi permintaan pimpinan. 

[         ] Saya memiliki loyalitas tinggi kepada pimpinan. 

[         ] Saya diminta oleh pimpinan untuk melakukan hal tersebut. 

[         ] Saya melakukannya untuk kepentingan instansi saya. 

[         ] Saya menganggap hal ini biasa dilakukan pada instansi lain. 

[         ] Saya tidak sepenuhnya melakukan kesalahan. 

[         ] Saya melakukan hal tersebut bersama rekan kerja yang lain. 

[         ] Saya menganggap kondisi ini dapat diterima. 

[         ] Saya tidak memiliki pilihan lain. 

[         ] Saya takut mengalami mutasi/pemberhentian kerja. 

[         ] Saya menganggap nilai selisih lebih tersebut bukan nilai yang besar. 

[         ] Tindakan yang saya lakukan tidak seburuk tindakan koruptor. 

 

Atau, memiliki alasan lain (jika ada) 

 

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 
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PENGECEKAN MANIPULASI MODUL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Bagaimana proses penyusunan RKA SKPD yang biasanya Bapak/Ibu lakukan pada 

tahun-tahun sebelumnya: 

a.  Harus mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara jelas dan 

terperinci. 

b. Tidak harus mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara 

jelas dan terperinci. 

 

2. Apabila terjadi ketidakpatuhan dalam penerapan standar pengendalian internal, hal 

apa yang biasanya dilakukan oleh pengawas (tim audit)? 

e. Hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun bukan tindakan 

tegas. 

f. Tidak hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun juga tindakan 

tegas. 

 

3. Berkaitan dengan permintaan pimpinan untuk menggunakan referensi harga yang 

telah di-mark up, apakah konsekuensi yang akan Bapak/Ibu hadapi apabila tidak 

memenuhi permintaan tersebut? 

a. Akan dimutasi dari posisi saat ini. 

b. Tidak akan dimutasi dari posisi saat ini. 

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 
  

Silakan Bapak/Ibu memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban,  

sesuai dengan KONDISI dan PROGRAM KERJA SKPD  

yang telah diuraikan sebelumnya 

Dalam menjawab pertanyaan ini, Bapak/Ibu tidak diperkenankan 

membuka halaman sebelumnya 
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PENGECEKAN MANIPULASI MODUL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Bagaimana proses penyusunan RKA SKPD yang biasanya Bapak/Ibu lakukan pada 

tahun-tahun sebelumnya: 

a.  Harus mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara jelas dan 

terperinci. 

b. Tidak harus mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara 

jelas dan terperinci. 

 

2. Apabila terjadi ketidakpatuhan dalam penerapan standar pengendalian internal, hal 

apa yang biasanya dilakukan oleh pengawas (tim audit)? 

a. Hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun bukan tindakan 

tegas. 

b. Tidak hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun juga tindakan 

tegas. 

 

3. Berkaitan dengan permintaan pimpinan untuk menggunakan referensi harga yang 

telah di-mark up, apakah konsekuensi yang akan Bapak/Ibu hadapi apabila tidak 

memenuhi permintaan tersebut? 

a. Akan dimutasi dari posisi saat ini. 

b. Tidak akan dimutasi dari posisi saat ini. 

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 

  

Silakan Bapak/Ibu memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban,  

sesuai dengan KONDISI dan PROGRAM KERJA SKPD  

yang telah diuraikan sebelumnya 

Dalam menjawab pertanyaan ini, Bapak/Ibu tidak diperkenankan 

membuka halaman sebelumnya 
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PENGECEKAN MANIPULASI MODUL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Bagaimana proses penyusunan RKA SKPD yang biasanya Bapak/Ibu lakukan pada 

tahun-tahun sebelumnya: 

a.  Harus mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara jelas dan 

terperinci. 

b. Tidak harus mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara 

jelas dan terperinci. 

 

2. Apabila terjadi ketidakpatuhan dalam penerapan standar pengendalian internal, hal 

apa yang biasanya dilakukan oleh pengawas (tim audit)? 

a. Hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun bukan tindakan 

tegas. 

b. Tidak hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun juga tindakan 

tegas. 

 

3. Berkaitan dengan permintaan pimpinan untuk menggunakan referensi harga yang 

telah di-mark up, apakah konsekuensi yang akan Bapak/Ibu hadapi apabila tidak 

memenuhi permintaan tersebut? 

a. Akan dimutasi dari posisi saat ini. 

b. Tidak akan dimutasi dari posisi saat ini. 

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 

  

Silakan Bapak/Ibu memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban,  

sesuai dengan KONDISI dan PROGRAM KERJA SKPD  

yang telah diuraikan sebelumnya 

Dalam menjawab pertanyaan ini, Bapak/Ibu tidak diperkenankan 

membuka halaman sebelumnya 
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PENGECEKAN MANIPULASI MODUL D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Bagaimana proses penyusunan RKA SKPD yang biasanya Bapak/Ibu lakukan pada 

tahun-tahun sebelumnya: 

a.  Harus mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara jelas dan 

terperinci. 

b. Tidak harus mendeskripsikan jumlah dan tujuan penggunaan anggaran secara 

jelas dan terperinci. 

 

2. Apabila terjadi ketidakpatuhan dalam penerapan standar pengendalian internal, hal 

apa yang biasanya dilakukan oleh pengawas (tim audit)? 

a. Hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun bukan tindakan 

tegas. 

b. Tidak hanya memberikan rekomendasi berupa perbaikan, namun juga tindakan 

tegas. 

 

3. Berkaitan dengan permintaan pimpinan untuk menggunakan referensi harga yang 

telah di-mark up, apakah konsekuensi yang akan Bapak/Ibu hadapi apabila tidak 

memenuhi permintaan tersebut? 

a. Akan dimutasi dari posisi saat ini. 

b. Tidak akan dimutasi dari posisi saat ini. 

 

 

 

 

 

 

--- Mohon tidak membuka halaman berikutnya sebelum 

ada instruksi dari pemandu --- 

Silakan Bapak/Ibu memberi tanda silang (x) pada pilihan jawaban,  

sesuai dengan KONDISI dan PROGRAM KERJA SKPD  

yang telah diuraikan sebelumnya 

Dalam menjawab pertanyaan ini, Bapak/Ibu tidak diperkenankan 

membuka halaman sebelumnya 



9 
 

 
 

Identitas Peserta 

Nama Lengkap: 

 
 

 

(Mohon ditulis dengan lengkap, untuk kepentingan penulisan di sertifikat) 

 

NIM:  
 
 
 
 

Silakan Bapak/Ibu mengisi data dengan memberi tanda silang (X) pada kotak yang tersedia. 

1. Jenis Kelamin  Pria Wanita 

 

2. Usia  .......... tahun 

 

3. Pendidikan terakhir SMU 

  D1 

  D2 

  D3 

 

4. Pengalaman Kerja .......... tahun 

 

5. Instansi Kerja  Swasta 

  Pemerintah 

   

 

 

 

---Terima kasih atas partisipasinya--- 
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Pilihlah tingkat persetujuan Bapak/Ibu untuk 20 pernyataan di bawah ini dengan cara 

memberi tanda silang (X) menggunakan skala berikut: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Sangat tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Agak tidak 

setuju 

Cukup  

Setuju 

Agak 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

 

 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

1 Jangan pernah menceritakan kepada siapapun alasan 

yang sebenarnya kita melakukan sesuatu, kecuali jika 

hal tersebut bermanfaat. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Cara terbaik untuk membuat orang senang adalah 

dengan mengatakan apa yang ingin mereka dengar. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Seseorang seharusnya bertindak ketika merasa yakin 

bahwa tindakan tersebut benar secara moral. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Sebagian besar orang pada dasarnya bersikap dan 

berhati baik. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Semua orang memiliki sifat jahat yang akan muncul 

ketika ada kesempatan. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Kejujuran adalah hal terbaik dalam kondisi apapun. 1 2 3 4 5 6 7 

7 Tidak boleh membohongi orang lain dengan alasan 

apapun. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Sulit untuk maju tanpa melewati jalan pintas. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Dalam segala hal, lebih baik bersikap rendah hati dan 

jujur, daripada berkuasa tetapi tidak jujur. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Ketika Anda meminta bantuan orang lain, cara 

terbaik adalah dengan mengungkapkan alasan yang 

sebenarnya, daripada memberikan alasan lain yang 

mungkin lebih dapat membujuknya. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Sebagian besar orang yang berhasil cenderung 

hidup “bersih” dan bermoral. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Seseorang yang percaya sepenuhnya pada orang lain 

sering mendapatkan masalah. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Perbedaan terbesar antara narapidana dengan orang 

lain adalah bahwa narapidana tersebut cukup bodoh 

sehingga bisa tertangkap. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

INSTRUMEN SIFAT KEPRIBADIAN 
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1 2 3 4 5 6 7 

Sangat tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Agak tidak 

setuju 

Cukup  

Setuju 

Agak 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

14 Sebagian orang adalah pemberani. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Merupakan sikap yang bijaksana apabila kita 

menyanjung orang-orang yang berkuasa. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Sangat mungkin untuk berbuat baik dalam segala 

hal. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Penyataan bahwa “setiap menit lahir orang yang 

mudah diperdaya/bodoh” adalah salah besar. 

1 2 3 4 5 6 7 

18 Secara umum dikatakan bahwa orang tidak akan 

mau bekerja keras, kecuali jika dipaksa untuk 

melakukannya. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 Seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan seharusnya memiliki pilihan untuk 

disuntik mati. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Sebagian besar orang lebih mudah melupakan 

kematian orang tuanya daripada kehilangan harta 

bendanya. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  
 
Lampiran 2a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Machiavellian (20 penyataan) 

 
Hasil Uji Validitas 

Correlations 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 

M1 Pearson Correlation 1 ,400** ,451** -,155 ,075 -,022 -,042 ,386* ,121 ,247 ,255 ,003 ,320* 

Sig. (2-tailed)  ,008 ,002 ,322 ,632 ,886 ,789 ,010 ,439 ,110 ,098 ,986 ,037 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M2 Pearson Correlation ,400** 1 ,123 -,166 ,040 ,111 -,110 ,233 ,174 ,216 -,038 ,011 ,143 

Sig. (2-tailed) ,008  ,434 ,287 ,799 ,480 ,481 ,133 ,264 ,165 ,809 ,944 ,360 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M3 Pearson Correlation ,451** ,123 1 ,152 ,035 ,032 ,029 ,138 ,076 ,238 ,228 ,302* ,334* 

Sig. (2-tailed) ,002 ,434  ,329 ,823 ,838 ,854 ,376 ,627 ,124 ,141 ,049 ,028 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M4 Pearson Correlation -,155 -,166 ,152 1 ,131 ,402** ,171 ,109 ,101 ,217 -,060 ,062 -,144 

Sig. (2-tailed) ,322 ,287 ,329  ,402 ,008 ,272 ,487 ,521 ,162 ,701 ,692 ,356 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M5 Pearson Correlation ,075 ,040 ,035 ,131 1 ,083 ,261 ,143 ,107 -,004 -,062 ,172 ,130 

Sig. (2-tailed) ,632 ,799 ,823 ,402  ,597 ,091 ,361 ,494 ,978 ,691 ,270 ,406 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M6 Pearson Correlation -,022 ,111 ,032 ,402** ,083 1 ,267 ,210 ,413** ,228 ,099 ,056 ,017 

Sig. (2-tailed) ,886 ,480 ,838 ,008 ,597  ,084 ,176 ,006 ,141 ,526 ,722 ,916 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M7 Pearson Correlation -,042 -,110 ,029 ,171 ,261 ,267 1 ,024 ,042 ,110 ,221 ,042 -,068 
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Sig. (2-tailed) ,789 ,481 ,854 ,272 ,091 ,084  ,877 ,789 ,483 ,154 ,790 ,663 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M8 Pearson Correlation ,386* ,233 ,138 ,109 ,143 ,210 ,024 1 ,423** ,245 ,000 ,006 ,537** 

Sig. (2-tailed) ,010 ,133 ,376 ,487 ,361 ,176 ,877  ,005 ,114 1,000 ,968 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M9 Pearson Correlation ,121 ,174 ,076 ,101 ,107 ,413** ,042 ,423** 1 ,465** ,234 ,204 ,239 

Sig. (2-tailed) ,439 ,264 ,627 ,521 ,494 ,006 ,789 ,005  ,002 ,131 ,190 ,123 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M10 Pearson Correlation ,247 ,216 ,238 ,217 -,004 ,228 ,110 ,245 ,465** 1 ,081 ,155 ,111 

Sig. (2-tailed) ,110 ,165 ,124 ,162 ,978 ,141 ,483 ,114 ,002  ,606 ,322 ,479 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M11 Pearson Correlation ,255 -,038 ,228 -,060 -,062 ,099 ,221 ,000 ,234 ,081 1 ,112 ,000 

Sig. (2-tailed) ,098 ,809 ,141 ,701 ,691 ,526 ,154 1,000 ,131 ,606  ,475 1,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M12 Pearson Correlation ,003 ,011 ,302* ,062 ,172 ,056 ,042 ,006 ,204 ,155 ,112 1 ,149 

Sig. (2-tailed) ,986 ,944 ,049 ,692 ,270 ,722 ,790 ,968 ,190 ,322 ,475  ,341 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M13 Pearson Correlation ,320* ,143 ,334* -,144 ,130 ,017 -,068 ,537** ,239 ,111 ,000 ,149 1 

Sig. (2-tailed) ,037 ,360 ,028 ,356 ,406 ,916 ,663 ,000 ,123 ,479 1,000 ,341  

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M14 Pearson Correlation -,046 -,188 ,138 ,087 ,117 ,127 ,390** -,062 ,167 ,341* ,396** ,279 ,000 

Sig. (2-tailed) ,768 ,227 ,376 ,577 ,456 ,417 ,010 ,694 ,286 ,025 ,009 ,070 ,998 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M15 Pearson Correlation ,288 ,236 ,359* ,149 -,154 ,301* ,337* ,393** ,409** ,220 ,422** ,158 ,207 

Sig. (2-tailed) ,061 ,128 ,018 ,340 ,323 ,050 ,027 ,009 ,006 ,156 ,005 ,310 ,184 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
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M16 Pearson Correlation ,053 -,137 ,197 ,110 -,096 ,293 ,261 ,147 ,232 ,272 ,399** ,150 ,022 

Sig. (2-tailed) ,734 ,380 ,206 ,484 ,541 ,057 ,091 ,348 ,135 ,077 ,008 ,336 ,887 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M17 Pearson Correlation ,489** ,292 ,369* ,157 ,436** ,166 ,257 ,330* ,267 ,280 ,274 ,121 ,213 

Sig. (2-tailed) ,001 ,058 ,015 ,315 ,004 ,287 ,096 ,031 ,084 ,069 ,075 ,441 ,169 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M18 Pearson Correlation ,431** ,233 ,270 ,147 ,149 ,092 ,179 ,430** ,108 ,131 -,055 ,133 ,285 

Sig. (2-tailed) ,004 ,132 ,080 ,346 ,340 ,556 ,250 ,004 ,492 ,404 ,724 ,394 ,064 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M19 Pearson Correlation ,052 -,032 ,286 ,219 ,333* ,394** ,246 ,335* ,396** ,046 ,117 ,106 ,134 

Sig. (2-tailed) ,741 ,841 ,063 ,157 ,029 ,009 ,112 ,028 ,009 ,770 ,455 ,497 ,392 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M20 Pearson Correlation ,144 ,085 ,142 ,188 ,121 -,052 ,168 ,252 ,234 ,160 -,080 ,123 ,238 

Sig. (2-tailed) ,356 ,587 ,362 ,227 ,441 ,743 ,280 ,104 ,130 ,306 ,612 ,431 ,124 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M Pearson Correlation ,496** ,315* ,535** ,311* ,351* ,437** ,419** ,582** ,535** ,471** ,343* ,366* ,446** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,040 ,000 ,043 ,021 ,003 ,005 ,000 ,000 ,001 ,024 ,016 ,003 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

 

Correlations 

 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M 

M1 Pearson Correlation -,046 ,288 ,053 ,489** ,431** ,052 ,144 ,496** 

Sig. (2-tailed) ,768 ,061 ,734 ,001 ,004 ,741 ,356 ,001 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M2 Pearson Correlation -,188 ,236 -,137 ,292 ,233 -,032 ,085 ,315* 

Sig. (2-tailed) ,227 ,128 ,380 ,058 ,132 ,841 ,587 ,040 
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N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M3 Pearson Correlation ,138 ,359* ,197 ,369* ,270 ,286 ,142 ,535** 

Sig. (2-tailed) ,376 ,018 ,206 ,015 ,080 ,063 ,362 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M4 Pearson Correlation ,087 ,149 ,110 ,157 ,147 ,219 ,188 ,311* 

Sig. (2-tailed) ,577 ,340 ,484 ,315 ,346 ,157 ,227 ,043 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M5 Pearson Correlation ,117 -,154 -,096 ,436** ,149 ,333* ,121 ,351* 

Sig. (2-tailed) ,456 ,323 ,541 ,004 ,340 ,029 ,441 ,021 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M6 Pearson Correlation ,127 ,301* ,293 ,166 ,092 ,394** -,052 ,437** 

Sig. (2-tailed) ,417 ,050 ,057 ,287 ,556 ,009 ,743 ,003 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M7 Pearson Correlation ,390** ,337* ,261 ,257 ,179 ,246 ,168 ,419** 

Sig. (2-tailed) ,010 ,027 ,091 ,096 ,250 ,112 ,280 ,005 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M8 Pearson Correlation -,062 ,393** ,147 ,330* ,430** ,335* ,252 ,582** 

Sig. (2-tailed) ,694 ,009 ,348 ,031 ,004 ,028 ,104 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M9 Pearson Correlation ,167 ,409** ,232 ,267 ,108 ,396** ,234 ,535** 

Sig. (2-tailed) ,286 ,006 ,135 ,084 ,492 ,009 ,130 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M10 Pearson Correlation ,341* ,220 ,272 ,280 ,131 ,046 ,160 ,471** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,156 ,077 ,069 ,404 ,770 ,306 ,001 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M11 Pearson Correlation ,396** ,422** ,399** ,274 -,055 ,117 -,080 ,343* 
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Sig. (2-tailed) ,009 ,005 ,008 ,075 ,724 ,455 ,612 ,024 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M12 Pearson Correlation ,279 ,158 ,150 ,121 ,133 ,106 ,123 ,366* 

Sig. (2-tailed) ,070 ,310 ,336 ,441 ,394 ,497 ,431 ,016 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M13 Pearson Correlation ,000 ,207 ,022 ,213 ,285 ,134 ,238 ,446** 

Sig. (2-tailed) ,998 ,184 ,887 ,169 ,064 ,392 ,124 ,003 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M14 Pearson Correlation 1 ,120 ,244 ,266 -,096 ,223 -,094 ,344* 

Sig. (2-tailed)  ,444 ,114 ,085 ,541 ,151 ,549 ,024 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M15 Pearson Correlation ,120 1 ,252 ,405** ,379* ,298 ,157 ,643** 

Sig. (2-tailed) ,444  ,104 ,007 ,012 ,052 ,313 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M16 Pearson Correlation ,244 ,252 1 ,200 ,054 ,100 ,033 ,378* 

Sig. (2-tailed) ,114 ,104  ,199 ,732 ,523 ,835 ,013 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M17 Pearson Correlation ,266 ,405** ,200 1 ,272 ,338* ,029 ,674** 

Sig. (2-tailed) ,085 ,007 ,199  ,078 ,026 ,851 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M18 Pearson Correlation -,096 ,379* ,054 ,272 1 ,163 ,491** ,570** 

Sig. (2-tailed) ,541 ,012 ,732 ,078  ,296 ,001 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M19 Pearson Correlation ,223 ,298 ,100 ,338* ,163 1 ,114 ,530** 

Sig. (2-tailed) ,151 ,052 ,523 ,026 ,296  ,467 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 
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M20 Pearson Correlation -,094 ,157 ,033 ,029 ,491** ,114 1 ,400** 

Sig. (2-tailed) ,549 ,313 ,835 ,851 ,001 ,467  ,008 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

M Pearson Correlation ,344* ,643** ,378* ,674** ,570** ,530** ,400** 1 

Sig. (2-tailed) ,024 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 ,008  

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Hasil Uji Reliabilitas 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 43 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 43 100,0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,782 20 
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Lampiran 2b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Pengaruh Negatif (12 pernyataan) 

Hasil Uji Validitas 

Correlations 

 PN1 PN2 PN3 PN4 PN5 PN6 PN7 PN8 PN9 PN10 PN11 PN12 Total 

PN1 Pearson Correlation 1 ,790** ,653** ,801** ,651** ,706** ,801** ,689** ,658** ,436** ,309* ,312* ,812** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,043 ,042 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN2 Pearson Correlation ,790** 1 ,527** ,760** ,738** ,683** ,671** ,616** ,656** ,601** ,457** ,471** ,826** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN3 Pearson Correlation ,653** ,527** 1 ,734** ,514** ,722** ,764** ,757** ,686** ,581** ,569** ,328* ,813** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,032 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN4 Pearson Correlation ,801** ,760** ,734** 1 ,594** ,799** ,808** ,761** ,737** ,539** ,445** ,346* ,866** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,023 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN5 Pearson Correlation ,651** ,738** ,514** ,594** 1 ,644** ,679** ,633** ,650** ,476** ,369* ,422** ,768** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,015 ,005 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN6 Pearson Correlation ,706** ,683** ,722** ,799** ,644** 1 ,835** ,697** ,589** ,512** ,304* ,199 ,799** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,047 ,201 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN7 Pearson Correlation ,801** ,671** ,764** ,808** ,679** ,835** 1 ,852** ,761** ,477** ,335* ,270 ,860** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 ,028 ,080 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN8 Pearson Correlation ,689** ,616** ,757** ,761** ,633** ,697** ,852** 1 ,888** ,649** ,600** ,486** ,899** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN9 Pearson Correlation ,658** ,656** ,686** ,737** ,650** ,589** ,761** ,888** 1 ,677** ,649** ,503** ,880** 



8 
 

 
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN10 Pearson Correlation ,436** ,601** ,581** ,539** ,476** ,512** ,477** ,649** ,677** 1 ,890** ,804** ,789** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN11 Pearson Correlation ,309* ,457** ,569** ,445** ,369* ,304* ,335* ,600** ,649** ,890** 1 ,821** ,697** 

Sig. (2-tailed) ,043 ,002 ,000 ,003 ,015 ,047 ,028 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PN12 Pearson Correlation ,312* ,471** ,328* ,346* ,422** ,199 ,270 ,486** ,503** ,804** ,821** 1 ,617** 

Sig. (2-tailed) ,042 ,001 ,032 ,023 ,005 ,201 ,080 ,001 ,001 ,000 ,000  ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Total Pearson Correlation ,812** ,826** ,813** ,866** ,768** ,799** ,860** ,899** ,880** ,789** ,697** ,617** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Hasil Uji Reliabilitas 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 43 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 43 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,949 12 
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Lampiran 3. Statistik Deskriptif Demografi Partisipan 
 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Jenis Kelamin 96 1 1 2 1,82 ,384 ,147 

Usia 96 10 21 31 23,35 2,186 4,779 

Pendidikan 96 1 1 2 1,05 ,223 ,050 

Pengalaman 96 8 4 12 5,88 1,860 3,458 

Instansi 96 1 1 2 1,14 ,344 ,118 

Valid N (listwise) 96       

 
Frequencies 

Statistics 

 Jenis Kelamin Usia Pendidikan Pengalaman Instansi 

N Valid 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 

Std. Error of Mean ,039 ,223 ,023 ,190 ,035 

Std. Deviation ,384 2,186 ,223 1,860 ,344 

Variance ,147 4,779 ,050 3,458 ,118 

Range 1 10 1 8 1 

Minimum 1 21 1 4 1 

Maximum 2 31 2 12 2 

 
Frequency Table 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pria 17 17,7 17,7 17,7 

Wanita 79 82,3 82,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21 16 16,7 16,7 16,7 

22 34 35,4 35,4 52,1 

23 10 10,4 10,4 62,5 

24 5 5,2 5,2 67,7 

25 15 15,6 15,6 83,3 

26 9 9,4 9,4 92,7 
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27 3 3,1 3,1 95,8 

28 1 1,0 1,0 96,9 

29 1 1,0 1,0 97,9 

30 1 1,0 1,0 99,0 

31 1 1,0 1,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMU 91 94,8 94,8 94,8 

D1 5 5,2 5,2 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

Pengalaman 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 17 17,7 17,7 17,7 

5 47 49,0 49,0 66,7 

6 6 6,3 6,3 72,9 

7 2 2,1 2,1 75,0 

8 13 13,5 13,5 88,5 

9 5 5,2 5,2 93,8 

10 5 5,2 5,2 99,0 

12 1 1,0 1,0 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

Instansi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Swasta 83 86,5 86,5 86,5 

Pemerintah 13 13,5 13,5 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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Hasil Pengujian Oneway Anova 
 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Jenis Kelamin Sel 1/4 17 1,76 ,437 ,106 1,54 1,99 1 2 

Sel 2/3 15 1,87 ,352 ,091 1,67 2,06 1 2 

Sel 5/8 32 1,84 ,369 ,065 1,71 1,98 1 2 

Sel 6/7 32 1,81 ,397 ,070 1,67 1,96 1 2 

Total 96 1,82 ,384 ,039 1,75 1,90 1 2 

Usia Sel 1/4 17 23,53 2,004 ,486 22,50 24,56 21 27 

Sel 2/3 15 23,40 1,882 ,486 22,36 24,44 21 26 

Sel 5/8 32 23,34 2,391 ,423 22,48 24,21 21 30 

Sel 6/7 32 23,25 2,286 ,404 22,43 24,07 21 31 

Total 96 23,35 2,186 ,223 22,91 23,80 21 31 

Pendidikan Sel 1/4 17 1,06 ,243 ,059 ,93 1,18 1 2 

Sel 2/3 15 1,07 ,258 ,067 ,92 1,21 1 2 

Sel 5/8 32 1,03 ,177 ,031 ,97 1,09 1 2 

Sel 6/7 32 1,06 ,246 ,043 ,97 1,15 1 2 

Total 96 1,05 ,223 ,023 1,01 1,10 1 2 

Pengalaman Sel 1/4 17 6,06 2,045 ,496 5,01 7,11 4 10 

Sel 2/3 15 5,80 1,740 ,449 4,84 6,76 4 9 

Sel 5/8 32 6,00 1,901 ,336 5,31 6,69 4 10 

Sel 6/7 32 5,69 1,839 ,325 5,02 6,35 4 12 

Total 96 5,88 1,860 ,190 5,50 6,25 4 12 

Instansi Sel 1/4 17 1,18 ,393 ,095 ,97 1,38 1 2 
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Sel 2/3 15 1,13 ,352 ,091 ,94 1,33 1 2 

Sel 5/8 32 1,09 ,296 ,052 ,99 1,20 1 2 

Sel 6/7 32 1,16 ,369 ,065 1,02 1,29 1 2 

Total 96 1,14 ,344 ,035 1,07 1,21 1 2 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jenis Kelamin ,884 3 92 ,452 

Usia ,225 3 92 ,879 

Pendidikan ,576 3 92 ,632 

Pengalaman ,439 3 92 ,726 

Instansi 1,140 3 92 ,337 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Jenis Kelamin Between Groups ,104 3 ,035 ,229 ,876 

Within Groups 13,886 92 ,151   

Total 13,990 95    

Usia Between Groups ,904 3 ,301 ,061 ,980 

Within Groups 453,054 92 4,925   

Total 453,958 95    

Pendidikan Between Groups ,021 3 ,007 ,139 ,937 

Within Groups 4,718 92 ,051   

Total 4,740 95    

Pengalaman Between Groups 2,284 3 ,761 ,215 ,886 

Within Groups 326,216 92 3,546   
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Total 328,500 95    

Instansi Between Groups ,098 3 ,033 ,270 ,847 

Within Groups 11,141 92 ,121   

Total 11,240 95    
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Lampiran 4. Pengujian Galat Eksperimental 
 
Pengujian Ancova 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekanan 0 Tekanan Rendah 96 

1 Tekanan Tinggi 96 

Kesempatan 0 Kesempatan 

Rendah 
96 

1 Kesempatan 

Tinggi 
96 

Machiavellian 0 Machiavellian 

Rendah 
128 

1 Machiavellian 

Tinggi 
64 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Per_Kec   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 182,560a 8 22,820 12,184 ,000 

Intercept 20,935 1 20,935 11,178 ,001 

Nilai_Pemahaman 5,311 1 5,311 2,836 ,094 

Tekanan 11,727 1 11,727 6,261 ,013 

Kesempatan 106,957 1 106,957 57,106 ,000 

Machiavellian 39,008 1 39,008 20,827 ,000 

Tekanan * Kesempatan 2,360 1 2,360 1,260 ,263 

Tekanan * Machiavellian 2,527 1 2,527 1,349 ,247 

Kesempatan * Machiavellian ,579 1 ,579 ,309 ,579 

Tekanan * Kesempatan * 

Machiavellian 
1,669 1 1,669 ,891 ,346 

Error 342,752 183 1,873   

Total 2438,000 192    

Corrected Total 525,313 191    

a. R Squared = ,348 (Adjusted R Squared = ,319) 
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Lampiran 5. Pengujian Model Eksperimen 
 
Hasil Pengujian Anova Two-ways 

 
 
Univariate Analysis of Variance 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekanan (X1) 0 Rendah 96 

1 Tinggi 96 

Kesempatan (X2) 0 Rendah 96 

1 Tinggi 96 

Sifat Mechiavellian 0 Rendah 128 

1 Tinggi 64 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:   Perilaku Kecurangan   

F df1 df2 Sig. 

5,787 7 184 ,000 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekanan_x1 + 

Kesempatan_X2 + Sifat_Machiavelian + 

Tekanan_x1 * Kesempatan_X2 + Tekanan_x1 * 

Sifat_Machiavelian + Kesempatan_X2 * 

Sifat_Machiavelian + Tekanan_x1 * 

Kesempatan_X2 * Sifat_Machiavelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Perilaku Kecurangan   
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Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 177,249a 7 25,321 13,386 ,000 

Intercept 1879,549 1 1879,549 993,603 ,000 

Tekanan_x1 11,727 1 11,727 6,199 ,014 

Kesempatan_X2 106,957 1 106,957 56,542 ,000 

Sifat_Machiavelian 44,347 1 44,347 23,444 ,000 

Tekanan_x1 * 

Kesempatan_X2 
1,667 1 1,667 ,881 ,349 

Tekanan_x1 * 

Sifat_Machiavelian 
2,527 1 2,527 1,336 ,249 

Kesempatan_X2 * 

Sifat_Machiavelian 
,579 1 ,579 ,306 ,581 

Tekanan_x1 * 

Kesempatan_X2 * 

Sifat_Machiavelian 

,780 1 ,780 ,413 ,521 

Error 348,063 184 1,892   

Total 2438,000 192    

Corrected Total 525,313 191    

a. R Squared = ,337 (Adjusted R Squared = ,312) 

 

Hasil Pengujian Normalitas 

 
 
  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

17 15 15 17 32 32 32 32

5,2353 3,2000 4,1333 2,7647 3,7188 2,1875 3,3750 1,9688

,75245 1,52128 1,80739 1,30045 1,32554 1,14828 1,86219 ,99950

,329 ,234 ,218 ,310 ,228 ,221 ,205 ,238

,329 ,166 ,151 ,310 ,228 ,221 ,205 ,238

-,260 -,234 -,218 -,182 -,147 -,151 -,139 -,166

1,355 ,906 ,843 1,278 1,293 1,251 1,159 1,344

,051 ,385 ,477 ,076 ,071 ,088 ,136 ,054

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 6. Statistik Deskriptif Variabel Dependen 
 
 

Statistik Deskriptif Variabel Perilaku Kecurangan 
 

 Tekanan 
Ketaatan 

Machiavellian Tinggi Machiavellian Rendah 

Kesempatan  Kesempatan  
Tinggi  Rendah  Tinggi  Rendah  

Tinggi  Sel 1  
Mean: 5,24 
SD: 0,75 
N: 17 
 

Sel 2 
Mean: 3,2 
SD: 1,52 
N: 15 

Sel 5 
Mean: 3,71 
SD: 1,33 
N: 32 

Sel 6 
Mean: 2,19 
SD: 1,15 
N: 32 

Rendah  Sel 3  
Mean: 4,13 
SD: 1,81 
N: 15 

Sel 4  
Mean: 2,.76 
SD: 1,3 
N: 17 

Sel 7 
Mean: 3,37 
SD: 1,86 
N: 32 

Sel 8 
Mean: 1,97 
SD: 0,99 
N: 32 
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Lampiran 7. Pengujian Hipotesis Penelitian 

 
Hasil Pengujian Hipotesis 1  
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Perilaku Kecurangan Sel 1, 2, 5, 6 3,40 96 1,606 ,164 

Perilaku Kecurangan Sel 3, 4, 7, 8 2,92 96 1,684 ,172 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Perilaku Kecurangan Sel 1, 2, 5, 6 & 

Perilaku Kecurangan Sel 3, 4, 7, 8 
96 ,371 ,000 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Perilaku Kecurangan Sel 1, 2, 5, 6 - 

Perilaku Kecurangan Sel 3, 4, 7, 8 
,479 1,847 ,188 ,105 ,853 2,542 95 ,013 
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Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Perilaku Kecurangan Sel 1, 3, 5, 7 3,94 96 1,647 ,168 

Perilaku Kecurangan Sel 2, 4, 6, 8 2,38 96 1,259 ,128 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Perilaku Kecurangan Sel 1, 3, 5, 7 & 

Perilaku Kecurangan Sel 2, 4, 6, 8 
96 ,225 ,028 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Perilaku Kecurangan Sel 1, 3, 5, 7 - 

Perilaku Kecurangan Sel 2, 4, 6, 8 
1,563 1,834 ,187 1,191 1,934 8,346 95 ,000 
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Hasil Pengujian Hipotesis 4 
 
T-Test 

 
 

Group Statistics 

 
Per_kec4 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 1 64 3,8438 1,66399 ,20800 

2 128 2,8125 1,55097 ,13709 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances assumed 1,394 ,239 4,238 190 ,000 1,03125 ,24332 ,55130 1,51120 

Equal variances not assumed   4,140 118,526 ,000 1,03125 ,24911 ,53796 1,52454 
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Hasil Pengujian Hipotesis 3a, 3b, 3c, dan 3d 
 
T-Test Hipotesis 3a 

Group Statistics 

 
Perilaku kecurangan 3a N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 2,6 47 2,5106 1,34927 ,19681 

1,5 49 4,2449 1,36215 ,19459 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances 

assumed 
,185 ,668 -6,265 94 ,000 -1,73426 ,27682 -2,28390 -1,18462 

Equal variances not 

assumed 
  -6,266 93,900 ,000 -1,73426 ,27677 -2,28380 -1,18472 
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T-Test Hipotesis 3b 

Group Statistics 

 
Perilaku kecurangan 3b N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 3,7 47 3,6170 1,85979 ,27128 

4,8 49 2,2449 1,16423 ,16632 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances 

assumed 
23,607 ,000 4,352 94 ,000 1,37212 ,31529 ,74611 1,99814 

Equal variances 

not assumed 
  4,312 76,696 ,000 1,37212 ,31820 ,73846 2,00579 
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T-Test Hipotesis 3c 

Group Statistics 

 
Perilaku kecurangan 3c N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 3,7 47 3,6170 1,85979 ,27128 

1,5 49 4,2449 1,36215 ,19459 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances 

assumed 
12,095 ,001 -1,893 94 ,061 -,62788 ,33174 -1,28655 ,03080 

Equal variances 

not assumed 
  -1,881 84,163 ,063 -,62788 ,33385 -1,29176 ,03601 
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T-Test Hipotesis 3d 

 

Group Statistics 

 
Perilaku kecurangan 3d N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 2,6 47 2,5106 1,34927 ,19681 

4,8 49 2,2449 1,16423 ,16632 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances 

assumed 
3,132 ,080 1,034 94 ,304 ,26574 ,25688 -,24431 ,77579 

Equal variances not 

assumed 
  1,031 90,788 ,305 ,26574 ,25768 -,24612 ,77760 
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Hasil Pengujian Hipotesis 5a, 5b, 5c, dan 5d 
 

T-Tes Hipotesis 5a 

 

Group Statistics 

 
Perilaku kecurangan 5a N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 5,6 64 2,9531 1,45220 ,18152 

1,2 32 4,2813 1,54991 ,27399 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances 

assumed 
,070 ,792 -4,131 94 ,000 -1,32813 ,32154 -1,96655 -,68970 

Equal variances not 

assumed 
  -4,041 58,629 ,000 -1,32813 ,32866 -1,98587 -,67038 
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T-Test Hipotesis 5b 

 

Group Statistics 

 
Perilaku kecurangan 5b N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 3,4 32 3,4063 1,68215 ,29737 

7,8 64 2,6719 1,64321 ,20540 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances 

assumed 
,903 ,344 2,048 94 ,043 ,73438 ,35857 ,02243 1,44632 

Equal variances 

not assumed 
  2,032 60,825 ,047 ,73438 ,36141 ,01165 1,45710 
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T-Tes Hipotesis 5c 

 

Group Statistics 

 
Perilaku kecurangan 5c N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 5,7 64 3,5469 1,61274 ,20159 

1,3 32 4,7188 1,44209 ,25493 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances 

assumed 
1,495 ,225 -3,473 94 ,001 -1,17188 ,33743 -1,84185 -,50190 

Equal variances not 

assumed 
  -3,606 68,678 ,001 -1,17188 ,32501 -1,82030 -,52345 
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T-Tes Hipotesis 5d  

 

Group Statistics 

 
Perilaku kecurangan 5d N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Perilaku Kecurangan 2,4 32 2,9688 1,40240 ,24791 

6,8 64 2,0781 1,07356 ,13419 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Perilaku 

Kecurangan 

Equal variances 

assumed 
7,349 ,008 3,451 94 ,001 ,89063 ,25809 ,37818 1,40307 

Equal variances 

not assumed 
  3,159 49,727 ,003 ,89063 ,28190 ,32433 1,45692 
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Hasil Pengujian Hipotesis 7 dan Hipotesis 8 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Peng_Neg_Tek_Tinggi 3,3035 96 1,44609 ,14759 

Peng_Neg_Tek_Rendah 2,4833 96 1,24693 ,12726 

Pair 2 Peng_Neg_Kes_Tinggi 3,5378 96 1,28302 ,13095 

Peng_Neg_Kes_Rend 2,2491 96 1,22500 ,12503 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Peng_Neg_Tek_Tinggi & 

Peng_Neg_Tek_Rendah 
96 ,159 ,121 

Pair 2 Peng_Neg_Kes_Tinggi & 

Peng_Neg_Kes_Rend 
96 ,051 ,625 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Peng_Neg_Tek_Tinggi - 

Peng_Neg_Tek_Rendah 
,82021 1,75240 ,17885 ,46514 1,17528 4,586 95 ,000 

Pair 2 Peng_Neg_Kes_Tinggi - 

Peng_Neg_Kes_Rend 
1,28875 1,72855 ,17642 ,93851 1,63899 7,305 95 ,000 
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Hasil Pengujian Hipotesis 9 

 

Group Statistics 

 

Sifat Mechiavellian N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pengaruh negatif Tinggi 64 2,5653 1,10923 ,13865 

Rendah 128 3,0575 1,51323 ,13375 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pengaruh 

negatif 

Equal 

variances 

assumed 

14,905 ,000 -2,309 190 ,022 -,49219 ,21315 -,91264 -,07173 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2,555 164,248 ,012 -,49219 ,19265 -,87258 -,11180 

 

 

 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 10 
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Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Peng_Negatif * Rasionalisasi 192 100,0% 0 0,0% 192 100,0% 

Peng_Negatif * Rasionalisasi Crosstabulation 

Count   

 

Rasionalisasi 

Total Non Rasionalisasi Rasionalisasi 

Peng_Negatif Pengaruh Negatif Rendah 49 51 100 

Pengaruh Negatif Tinggi 1 91 92 

Total 50 142 192 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 57,113a 1 ,000   

Continuity Correctionb 54,653 1 ,000   

Likelihood Ratio 70,599 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 56,816 1 ,000   

N of Valid Cases 192     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,96. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Hasil Pengujian Hipotesis 11 
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Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Machiavellian * Rasionalisasi 192 100,0% 0 0,0% 192 100,0% 

Machiavellian * Rasionalisasi Crosstabulation 

Count   

 

Rasionalisasi 

Total Non Rasionalisasi Rasionalisasi 

Machiavellian Machiavellian Rendah 27 101 128 

Machiavellian Tinggi 23 41 64 

Total 50 142 192 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,881a 1 ,027   

Continuity Correctionb 4,141 1 ,042   

Likelihood Ratio 4,739 1 ,029   

Fisher's Exact Test    ,036 ,022 

Linear-by-Linear Association 4,856 1 ,028   

N of Valid Cases 192     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 


