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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Agensi 

Pada suatu perusahaan atau organisasi berorientasi laba terdapat agen dan 

prinsipal yang berkepentingan untuk mengambilkan keuntungan yang maksimal 

bagi utilitasnya masing-masing. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa 

dalam suatu hubungan keagenan terdapat suatu kontrak antara prinsipal dan 

agen untuk melakukan beberapa pelayanan yang melibatkan delegasi 

kewenangan pengambilan keputusan pada agen. Hal ini dikaji dalam teori agensi 

yang sering digunakan untuk penelitian mengenai akuntansi keperilakuan.  

Adapun terdapat multitafsir mengenai pihak yang berlaku sebagai prinsipal dan 

agen (Ramadhanti, 2012). Menurut Eisendhardt (1989) teori agensi merupakan 

teori yang fokus untuk menyelesaikan konflik antara prinsipal dan agen serta 

masalah biaya tinggi bagi prinspal untuk mengetahui agen akan berperilaku 

sesuai dengan keinginan prinsipal. Sementara itu, Scott (2009:313) 

mendefinsikan teori agensi sebagai berikut : 

Agency theory is a branch of game theory that studies the design of 
contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the 

 
 

Game theory merupakan suatu teori untuk memodelkan dan memprediksi 

outcome atau akibat dari konflik atau perbedaan kepentingan yang rasional antar 

individu (Scott, 2009:304).  

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa ketika agen dan prinsipal 

masing-masing saling memaksimalkan utilitasnya maka akan muncul indikasi 

bahwa agen tidak akan selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal. Oleh 

karena itu untuk membatasi divergensi dari kepentingannya tersebut,  terdapat 
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Tantangan yang dihadapi oleh manajer adalah bagaimana memperoleh proyek 

yang menguntungkan dan tepat sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

Manajer diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat agar pendanaan 

dan sumber daya besar dapat tepat sasaran serta memperoleh pengembalian 

sesua target yang diharapkan. Pengambilan keputusan investasi modal 

mem[pertimbangkan kriteria-kriteria yang lebih fokus pada ukuran-ukuran 

keuangan khususnya arus kas. Aktivitas investasi juga turut mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut  Rofiq (2012),  konsumsi rumah 

tangga dan investasi merupakan mesin penopang kekuatan fundamental 

ekonomi Indonesia.  

Salah satu cara investasi modal dengan tujuan  memperluas jaringan bisnis 

adalah mendirikan suatu proyek di lokasi strategis. Definisi proyek menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu rencana pekerjaan dengan 

sasaran khusus dan saat penyelesaian yang tegas.  Setiap perusahaan pasti 

menginginkan kesuksesan untuk investasi dalam suatu proyek yaitu selesai tepat  

waktu, menghabiskan biaya sesuai dengan anggaran, dan menghasilkan return 

sesuai dengan target.  Namun pada praktiknya, adakalanya suatu proyek tidak 

selalu berjalan sukses sesuai dengan target. Subhan (2007) mengemukakan 

beberapa kriteria suatu proyek dapat dikatakan berhasil, antara lain : 

a. Proyek tersebut memiliki tujuan jelas mengenai seberapa besar proyek 

akan dilaksanakan dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh semua 

orang yang terlibat dalam pembuatan proyek, 

b.  Hasil dari proyek dapat diterima oleh pelanggan, diselesaikan tepat 

waktu, dan menghabiskan biaya sesuai anggaran (tidak melebihi 

anggaran),  
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c. Terdapat komitmen  pada manajemen dan organisasi untuk menjalankan 

proyek serta proyek dijalankan sesuai rencana (melalui prosedur yang 

benar bukan jalan pintas),  

d.  Cakupan proyek bersifat wajar, jelas serta tidak berlebihan dan proyek 

memiliki kualitas baik, 

e.   Personel yang terlibat dalam proyek adalah sumber daya manusia  

berkualitas, dan pengomunikasian yang baik antar personel dalam tim 

pelaksana proyek   

f. Proyek memiliki risiko kecil, tidak menimbulkan masalah  baru dan tidak 

menyulitkan secara operasional.  

Untuk mengetahui bahwa proyek tersebut menguntungkan atau tidak,  

diperlukan waktu relatif panjang untuk mengevaluasinya karena keuntungan 

secara  finansial bisa jadi diperoleh dalam waktu beberapa tahun setelah proyek 

selesai didirikan dan mulai berjalan.  Oleh karena itu, proyek dapat dikatakan 

berhasil jika dalam pendirian berjalan tepat sesuai dengan anggaran dan waktu  

serta pada saat dijalankan menghasilkan pengembalian sesuai dengan  target.   

Beberapa tahun ini sektor paling dianggap menguntungkan sebagai sarana 

berinvestasi dalam suatu proyek adalah sektor properti. Pertumbuhan 

perekonomian nasional akan semakin menarik investor untuk berinvestasi di 

Indonesia dan hal tersebut akan turut mendongkrak pertumbuhan properti di 

Indonesia. Prabowo (2013) menyatakan bahwa properti merupakan investasi 

paling menguntungkan di tahun 2013.  Sedangkan pada tahun 2011 

pertumbuhan harga di semua sektor properti mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan penjualan lahan industri naik hampir tiga kali lipat,  untuk properti 

sektor komersial, meningkat dua kali lipat dan penjualan residensial naik sekitar 

50%.  
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Selain itu, berdasarkan  data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) mengenai testimoni perusahaan yang berinvestasi di, ada beberapa 

perusahaan multinasional yang menyatakan kepuasaannya berinvestasi di 

Indonesia. PT. Unilever, telah berinvestasi di Indonesia selama 75 tahun dan 

telah berhasil mendirikan beberapa pabrik di Indonesia. Begitupun dengan PT. 

Samsung Electronics yang telah mendirikan pabrik di Indonesia sejak tahun 1992 

menganggap Indonesia sebagai pasar yang istimewa bagi PT Samsung 

Electronics. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tenaga 

kerja besar dan konsumen kelas menegah yang terus bertambah.  Adapula 

contoh lain yang diungkapkan Wiyanti (2013)  dalam salah satu media online, 

yaitu tentang International Finance Corporation (IFC) yang investasinya telah 

tumbuh hampir 50% di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dan akan 

ditingkatkan dua kali lipat pada tahun fiskal selanjutnya. Informasi ini diperoleh 

dari hasil wawancara Wiyanti (2013) dengan Country Manajer IFC Indonesia, 

Savesh Suri. Pada tahun 2012 IFC telah menginvestasikan dana sebesar $438 

juta dan akan berakhir 30 Juni 2013. Total investasi tersebut sebagian besar 

disalurkan pada sektor manufaktur, agribisnis, dan jasa yaitu sebesar  76,6 %. 

Untuk tahun 2013, IFC akan lebih fokus dengan investasi pada sektor 

infrastruktur. Investasi dilakukan baik investasi langsung maupun kerja sama 

pemerintah-swasta atau public private partnership (PPP).   

Keputusan investasi modal dalam suatu proyek bukan merupakan hal  

mudah sehingga adakalanya keputusan dibuat dengan harapan membawa 

keberhasilan sesuai target justru mengalami kegagalan. Ada proyek yang gagal  

saat mulai proses pendirian karena keterlambatan waktu penyelesaian, biaya 

penyelesian lebih besar dari perencanaan, ketidaksiapan kebutuhan sumber 

daya, dan masih banyak lagi.  Adapula proyek gagal karena ternyata tidak 
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memperoleh pengembalian sesuai dengan ekspektasi dan periode pengembalian 

sesuai target. Suatu riset dilakukan oleh Standish Group mengenai proyek  

dalam bidang teknologi informasi di Amerika Serikat diketahui bahwa pada tahun 

2006 sampai dengan 2008  terjadi peningkatan persentase proyek gagal, yaitu 

dari 19 % menjadi 24%. Untuk kondisi di Indonesia, Deputi Bidang Perencanaan 

Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea yang dikutip oleh Suhendra (2012), 

mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir (mulai tahun 2008 sampai 

dengan 2012) realisasi investasi  baru mencapai 36,8 %. Hal ini dikarenakan 

masalah tumpang tindih izin, lokasi, infrastruktur, pasokan gas industri, dan 

masih banyak lagi. Investasi proyek di sektor migas Indonesia pun dinilai memiliki 

risiko ketidakpastian tinggi.  

Achmad (2013) mengutip hasil wawancaranya dengan wakil ketua SKK 

Migas Johanes Wijonarko yang memberikan contoh kegagalan investasi di sektor 

migas, yaitu saat Exxon melakukan pengeboran yang menghabiskan $200 juta 

mengalami kegagalan. Beliau menambahkan bahwa Sejak 2003 hingga 2013, 

sekitar $1,6 miliar biaya investasi tidak bisa dikembalikan lantaran mereka gagal 

melakukan pengeboran. Pada sektor lain, juga terdapat berita mengenai 

kegagalan pelaksanaan proyek, yaitu gagalnya proyek-proyek pembangunan 

gedung pencakar langit di Jakarta. Suhendra (2013) mengutip dari situs 

emporis.com mencatat bahwa terdapat 19 bangunan pencakar langit yang batal 

dibangun di Jakarta, namun tidak disebutkan alasan penyebab  gagalnya proyek 

pembangunan gedung-gedung ini.   

 Berdasarkan penelitian Proboyo (1999), faktor utama penyebab 

keterlambatan waktu pelaksanaan proyek adalah kesiapan sumber daya dan 

aspek perencanaan.  Hal ini menjadi gejala dari permasalahan kegagalan dalam 

pengambilan keputusan proyek.  Pembelajaran mengenai alat analisis pemilihan 
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proyek dalam literatur akuntansi maupun manajemen lebih menekankan pada 

ukuran-ukuran keuangan, padahal dalam memilih suatu proyek pihak 

manajemen juga harus menganilisis kesiapan serta ketersediaan keseluruhan 

sumber daya, target pasar tujuan, dan proses yang akan dipilih untuk 

penyelesaian proyek  agar kegagalan-kegagaln tersebut dapat diminimalisir.  Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Atastina (2010) bahwa  sebelum mengambil 

keputusan untuk berinvestasi pada suatu proyek sebenarnya harus dilakukan 

analisis dalam  seluruh aspek yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan karena 

jika proyek tidak dikelola dengan baik, dapat memperbesar risiko keterlambatan 

dalam realisasi proyek, kerugian, dan biaya melebihi anggaran.  

Beberapa alat analisis pemilihan proyek yang sering dipelajari dalam literatur 

akuntansi manajemen atau manajemen keuangan, salah satunya oleh Keown et 

al. (1999:308-314) yaitu metode payback period, accounting rate return, net 

present value, dan internal rate return merupakan teknik-teknik dengan  fokus 

ukuran finansial yang berkaitan dengan profitabilitas proyek.  Atastina (2010) 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode untuk memilih proyek selain 

analisis finansial, antara lain dengan implementasi balanced scorecard karena 

pada dasarnya suatu proyek dipilih oleh perusahaan adalah proyek yang dapat 

mendukung strategi perusahaan untuk mewujudkan tujuan jangka panjang. 

Atastina (2010) menjelaskan bahwa dalam proses inisiasi (yang dilakukan pada 

tahap awal yang didalamnya termasuk proses pemilihan proyek) dilakukan 

pemilihan proyek dalam rangka mendukung rencana strategis, yaitu rencana 

terkait  tujuan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengangkat kembali isu pengambilan keputusan investasi pada suatu proyek 

dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard yang diharapkan dapat 

menjadi alat tambahan yang dapat mendukung alat analisis dalam capital 
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budgeting dalam rangka mengambil keputusan untuk menginvestasikan modal 

dalam suatu proyek.  

Balanced scorecard merupakan suatu alat pengukuran kinerja dan 

penerjemah strategi yang diperkenalkan pertama kali oleh Kaplan dan Norton 

(1992). Beberapa literatur dari Kaplan dan Norton (1992, 1996a, 1996b) 

menunjukkan bahwa BSC merupakan suatu alat pengukuran kinerja yang dapat 

menerjemahkan strategi dan tujuan perusahaan ke dalam ukuran-ukuran kinerja. 

Hal ini serupa seperti dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2006:509-510) 

bahwa balanced scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang 

mendefinisikan suatu akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Pada 

balanced scorecard  terdapat ukuran-ukuran kinerja yang tidak hanya fokus pada 

financial measures namun juga non-financial measures, yaitu ukuran pelanggan, 

ukuran bisnis internal, serta ukuran pertumbuhan dan pembelajaran.  Oleh 

karena itu, balanced scorecard  bisa menjadi suatu alat yang membantu dalam 

mengambil keputusan investasi dalam suatu proyek. Penggunaan balanced 

scorecard  ini diharapkan dapat  membantu untuk menghasilkan keputusan  

tepat mengenai proyek yang dapat mendukung strategi perusahaan di samping 

teknik yang menggunakan pendekatan finansial seperti payback period, 

accounting rate return, net present value dan internal rate return.  

Jika merujuk pernyataan Subhan (2007) mengenai kriteria proyek yang 

dikatakan berhasil, sebenarnya kriteria tersebut dapat dihubungkan dengan 

tujuan pada setiap perspektif balanced scorecard. Misalnya, kriteria proyek yang 

berhasil menurut Subhan (2007) hasil dari proyek dapat diterima oleh pelanggan, 

hal ini sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam perspektif pelanggan dalam 

balanced scorecard, yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Adapula kriteria-

kriteria yang  memungkinkan dihubungkan dengan tujuan yang terdapat dalam 
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perspektif proses bisnis internal. Hal ini antara lain, pertama, proyek diselesaikan 

dalam deadline  yang tepat. Kedua, adanya komitmen yang kuat pada suatu 

proyek dalam hal manajemen dan organisasi. Ketiga, proyek dijalankan sesuai 

rencana (melalui prosedur yang benar bukan jalan pintas), Keempat, proyek 

menghabiskan biaya sesuai anggaran (tidak melebihi anggaran), Kelima, 

cakupan proyek bersifat wajar dan jelas serta tidak berlebihan.  Keenam, proyek 

memiliki kualitas yang baik, tidak menimbulkan masalah  baru dan tidak 

menyulitkan secara operasional. Kriteria-kriteria ini sesuai dengan tujuan yang 

terdapat dalam perspektif proses bisnis internal seperti peningkatan kualitas 

proses, peningkatan efisiensi proses, dan penurunan waktu proses. Selanjutnya 

untuk kriteria personel yang terlibat dalam proyek adalah sumber daya manusia 

yang berkualitas dapat disesuaikan dengan tujuan yang terdapat dalam 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.  Semua kriteria ini tentunya 

berimplikasi pada keberhasilan secara finansial, yaitu memperoleh return sesuai 

dengan yang ditargetkan dan perspektif finansial dalam balanced scorecard juga 

mempunyai tujuan terkait hal ini, yaitu pertumbuhan pendapatan.  Selain itu, jika 

merujuk kembali pada proyek-proyek pengembangan bisnis di Indonesia yang  

telah berhasil maka dapat ditemukan bahwa sebenarnya perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

sangat penting untuk dianalisa dengan seksama sebelum mengambil keputusan 

untuk mengambil sebuah proyek.  

Carmona et al. (2011) melakukan riset mengenai pemilihan proyek dengan 

menggunakan pendekatan balanced scorecard. Riset ini dilakukan Carmona et 

al. (2011) karena adanya fenomena bahwa keputusan investasi modal 

merupakan salah satu keputusan sulit yang harus dibuat oleh manajemen, 

khususnya pada perusahaan yang menerapkan balanced scorecard pada 
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perusahaannya.  Pada perusahaan-perusahaan ini pengambil keputusan sering 

dihadapkan pada beberapa pillihan berdasarkan beberapa kriteria. Untuk 

mengambil suatu keputusan, pengambil keputusan harus mempertimbangkan 

kriteria-kriteria tersebut dan ketika tidak ada pilihan yang unggul dalam semua 

kriteria, pengambil keputusan harus mempertimbangkan kriteria mana yang 

menjadi titik berat sebelum mengambil keputusan final (dengan menyesuaikan 

dengan kondisi lingkungan bisnis). 

  Pada riset yang dilakukannya, Carmona et al. (2011) menguji pengaruh dari 

incentive reward, pengomunikasian strategi dengan menggunakan peta strategi, 

dan faktor kebudayaan terhadap keputusan pemilihan proyek dengan 

menggunakan pendekatan balanced scorecard. Variabel pertama yang diuji 

dalam penelitian ini adalah variabel budaya. Carmona et al. (2011) 

menggunakan partisipan pada pendidikan MBA dari dua negara yang berbeda, 

yaitu Amerika Serikat dan Spanyol.  Amerika Serikat cenderung memiliki budaya 

individualistik, sedangkan Spanyol cenderung memiliki budaya collectivist.   

Kemudian,  jenis incentive reward yang digunakan dalam riset ini adalah bonus 

yang ditentukan berdasarkan short term financial outcomes,  yaitu ROI (Return 

On Asset) dan bonus yang ditentukan berdasarkan BSC outcomes secara 

keseluruhan, yaitu ROI, kepuasan pelanggan, Bio/Liability Index, dan Tech 

Adoption Index. Variabel ketiga yang digunakan dalam riset Carmona et al. 

(2011) adalah peta strategi, yaitu peta strategi silo yang menggambarkan setiap 

fungsi dalam balanced scorecard secara setara dan peta strategi pyramid yang 

memberikan gambaran bahwa kinerja keuangan berada pada tingkat paling atas 

dibandingkan dengan tiga kriteria lainnya.    Hasil riset Carmona et al. (2011) 

menunjukkan bahwa faktor kebudayaan, rewards¸ dan peta strategi 

memengaruhi partisipan dalam pengambilan keputusan capital budgeting.   
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Banyak riset balanced scorecard yang menghubungkan implementasi 

balanced scorecard dengan insentif atau alokasi bonus.  Riset-riset ini didasari 

salah satunya karena fenomena bahwa penilaian kinerja suatu divisi atau 

seorang manajer dan dasar pemberian reward masih lebih menitiberatkan pada 

ukuran kinerja keuangan dibandingkan kinerja non-keuangan. Lipe dan Salterio 

(2000) melakukan penelitian eksperimen mengenai judgemental effect  ukuran 

kinerja umum (common measures) dan ukuran kinerja yang unik (unique 

measures) dalam balanced scorecard terhadap penilaian kinerja yang 

dihubungkan dengan alokasi bonus. Ittner, et al. (2003)  melakukan penelitian 

pada perusahaan jasa keuangan dengan tujuan untuk meneliti bagaimana 

perbedaan tipe ukuran kinerja yang lebih dipertimbangkan dalam balanced 

scorecard yang secara subjektif mengacu pada rencana bonus.  

Pada penelitian Malina dan Selto (2001), balanced scorecard seharusnya 

dihubungkan dengan reward dan punishment yang tepat dan mudah untuk 

dipahami. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan manajer. Snapka dan 

Copikova (2011) mengungkapkan hal yang serupa bahwa balanced scorecard 

merupakan suatu instrumen yang dapat dikatakan sophisticated untuk 

mengaitkan program kompensasi dengan kinerja agar mudah dikomunikasikan 

sesuai dengan harapan divisi atau departemen tanpa kehilangan fokus pada 

perannya masing-masing dalam lingkup strategi dan kesuksesan perusahaan 

secara keseluruhan. Selain untuk kemudahan pengomunikasian, adapun 

keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan menghubungkan balanced 

scorecard  dengan sistem remunerasi kinerja karyawan, yaitu adanya 

kemungkinan untuk menyajikan suatu alat remunerasi yang  seimbang antara 

tujuan keuangan dengan kriteria evaluasi lainnya. Ketika balanced scorecard 

digunakan dalam sistem remunerasi kinerja karyawan dalam bentuk bonus maka 
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hal yang harus dipertimbangkan dengan baik adalah mengenai bobot pemberian 

bonus yang disesuikan dengan perspektif dalam balanced scorecard.  

  Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti ingin lebih mempersempit 

cakupan dengan hanya fokus untuk menguji kembali pengaruh dari variabel 

reward insentif berupa bonus sebagai variabel yang digunakan Carmona et al. 

(2011) dalam risetnya. Peneliti tertarik untuk mengacu pada penelitian Carmona 

et al. (2011) karena jika pada kebanyakan penelitian lain, balanced scorecard 

digunakan sebagai alat evaluasi kinerja yang kemudian dihubungkan dengan 

insentif atau bonus, tetapi pada penelitian Carmona et al. (2011) balanced 

scorecard  diimplementasikan  sebagai alat yang digunakan untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan investasi modal dalam suatu proyek.  

Pengukuran berdasarkan kinerja keuangan dianggap lebih mudah untuk 

diukur dan dianalisis. Namun, alat pengukuran kinerja keuangan juga 

mempunyai kelemahan yang harus diperhatikan jika digunakan sebagai dasar 

pemberian reward bagi karyawan atau manajemen. Kelemahan tersebut antara 

lain, ketika hanya fokus pada ukuran keuangan saja seperti ROI maka 

dikhawatirkan manajer hanya fokus pada profitabilitas jangka pendek dan 

mengorbankan profitabilitas jangka panjang dan manajer hanya fokus pada 

profitabilitas divisi dan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan 

(Hansen dan Mowen, 2005:124).  Oleh karena itu, balanced scorecard sebagai 

alat pengukuran kinerja yang tidak hanya menggunakan ukuran-ukuran 

keuangan tetapi juga non-keuangan diharapkan dapat mengatasi kelemahan-

kelemahan dari alat pengukuran keuangan.  

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perilaku karyawan 

yang dikaji dalam studi keperilakuan.  Karyawan merupakan bagian penting dari 

organisasi atau perusahaan. Setiap perilaku mereka tentunya akan membawa 
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pengaruh untuk kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, riset 

mengenai perilaku karyawan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

kemajuan perusahaan termasuk studi mengenai pengambilan keputusan.  

Menurut DeSimone dan Harris (1998:46), reward structure merupakan salah satu 

faktor yang berasal dari lingkungan, yakni organisasi yang dapat memengaruhi  

perilaku karyawan. Selain faktor lingkungan  adapula  faktor yang tidak kalah 

penting yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri. 

Faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku karyawan adalah motivation, 

attitude, dan KSA (knowledge, skills, dan abilities) (DeSimone dan Harris 

,1998:42-43). Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil salah satu 

faktor internal, yaitu  knowledge.  Setiap pelatihan yang dilakukan perusahaan 

untuk karyawan dengan memberikan pemahaman mengenai suatu pengetahuan 

tertentu terkadang tidak selalu berhasil karena hal ini bergantung pada keyakinan 

karyawan atau manajer apakah pengetahuan tersebut dapat membawa 

peningkatan terhadap karir atau pendapatan mereka. Oleh karena itu, peneliti 

ingin memasukkan faktor knowledge dengan memadukan dengan faktor reward.   

Penelitian yang dilakukan Carmona et al. (2011) menggunakan  mahasiswa 

MBA sebagai surrrogate dari manajer investasi. Namun, dalam penelitian ini tidak 

secara jelas disebutkan apakah mahasiswa ini memiliki pemahaman yang cukup 

mengenai balanced scorecard  sebelum mengambil keputusan investasi proyek 

dengan menggunakan balanced scorecard.  Kurangnya pengetahuan mengenai 

balanced scorecard itu sendiri tentunya akan memengaruhi perilaku partisipan 

dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, peneliti semakin tertarik untuk 

menguji pengaruh motivasi, yaitu alokasi bonus dan ditambah dengan satu faktor 

lagi, yaitu knowledge dalam hal mengambil keputusan investasi proyek dengan 

pendekatan balanced scorecard.   
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Beberapa penelitian tentang pengaruh knowledge terhadap suatu keputusan 

telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu. Cardinaels (2008) melakukan 

penelitian eksperimen mengenai  pengaruh pengetahuan akuntansi biaya dan 

format tampilan terhadap pengambilan keputusan berbasis biaya. Hasil empiris 

menunjukkan bahwa pengambil keputusan yang memiliki pengetahuan yang 

rendah mengenai akuntansi biaya akan memilih pelanggan yang dapat 

menghasilkan laba yang besar ketika mereka menggunakan format grafis 

dibandingkan denngan format tabel. Hal ini menandakan akan terdapat 

perbedaan penilaian pada partisipan dengan tingkat pemahaman yang berbeda. 

Penelitian Porporato (2008) membahas mengenai pengaruh keahlian subjek dan 

tujuan penggunaan terhadap desain BSC. Hasil eksperimen ini menunjukkan 

bahwa perbedaan latar belakang keahlian memengaruhi pemahaman dan 

penilaian dalam penggunaan BSC.  Melalui penelitian-penelitian ini diketahui 

bahwa faktor knowledge tidak bisa begitu saja dikesampingkan dalam suatu 

penelitian.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan memodifikasi 

penelitian Carmona et al. (2011) dengan penelitian Dilla dan Steinbart (2005). 

Dilla dan Steinbart (2005) meneliti mengenai peran dari pengetahuan 

pengambil keputusan mengenai balanced scorecard dalam judgment 

pengukuran kinerja. Dilla dan Steinbart (2005) melakukan penelitian ini untuk 

mengatasi keterbatasan dari penelitian balanced scorecard yang telah dilakukan 

sebelumnnya yaitu penelitian Lipe dan Salterio (2000). Dilla dan Steinbart 

mengungkapkan suatu kajian empiris berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu 

(Bonner 1990;Bonner dan Lewis 1990) bahwa pengetahuan terkait penugasan 

penting untuk dimiliki pengambil keputusan karena denngan pengetahuan 

tersebut pengambilan keputusan dinilai dapat mengambil keputusan yang lebih 

baik.  
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Selain itu, alasan yang membuat peneliti semakin tertarik untuk 

menggunakan variabel pengetahuan dan alokasi bonus sebagai variabel 

independen karena sebenarnya dua variabel ini saling terkait. Menurut Dalyono 

(2012:56), minat dan motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

memengaruhi pencapaian belajar seseorang. Sedangkan menurut teori 

pembelajaran behavioristik, reward atau imbalan merupakan salah satu faktor 

yang menjadi pengendali tingkah laku manusia (Dalyono, 2012:30). Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk memasukkan variabel knowledge sebagai variabel 

independen bersama dengan variabel alokasi bonus  sebagai variabel yang 

memengaruhi keputusan investasi modal dalam bentuk proyek (dengan 

pendekatan balanced scorecard). Jadi, nantinya dalam penelitian ini peneliti ingin 

memadukan antara knowledge sebagai faktor internal dan incentive reward 

dalam bentuk alokasi bonus  sebagai faktor yang berasal dari lingkungan dan 

melihat sejauh mana hal ini berperan dalam pengambilan keputusan dalam 

memilih proyek investasi. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Hal yang menjadi motivasi bagi peneliti melakukan penelitian mengenai 

keputusan manajer dalam memilih proyek investasi adalah pertama karena pada 

penelitian-penelitian sebelumnya belum dikaji secara mendalam mengenai grand 

theory yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti 

mencoba untuk mengkaji dari sisi teori agensi, teori akuntansi positif,  teori  

belajar kognitif, dan teori atribusi. Peneliti berharap, penelitian ini nantinya dapat 

memperkaya kajian teori tersebut dalam konteks fenomena pengambilan 

keputusan investasi dalam  proyek.  
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Motivasi yang kedua adalah bahwa penelitian mengenai penggunaan 

pendeikatan balanced scorecard  sebagai alat untuk mengambil keputusan 

proyek. Penggunaan pendekatan ini untuk pengambilan keputusan investasi 

dalam suatu proyek masih relatif jarang digunakan khususnya dalam kajian 

akuntansi sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan dengan tema ini untuk 

dapat memberikan kontribusi bahwa balanced scorecard  dapat menjadi alat 

pendukung untuk mengambil keputusan dalam suatu investasi proyek.  

Pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu variabel dari penelitian 

Carmona et al. (2011) yaitu incentive reward  berupa alokasi bonus dengan 

menggabungkan dengan variabel knowledge berdasarkan penelitian Dilla dan 

Steinbart (2005) karena peneliti ingin lebih fokus untuk melihat apakah faktor 

pengetahuan (yang masih relatif jarang dibahas secara eksplisit dalam penelitian 

balanced scorecard) mempunyai peran mengendalikan perilaku dari pengambil 

keputusan. Oleh karena itu, motivasi yang ketiga adalah peneliti ingin melihat, 

apakah dengan pengetahuan mengenai balanced scorecard  yang lebih baik 

pengambil keputusan dapat berpikir sebagaimana tujuan dari balanced 

scorecard. Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah penerapan alokasi bonus 

dan pemberian pemahaman balanced scorecard  berperan dalam mengatasi 

masalah dalam pengambilan keputusan investasi proyek sehingga diharapkan 

pengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan 

meminimalisir kegagalan proyek. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat perbedaan keputusan pemilihan proyek pada alokasi 

bonus yang ditentukan berdasarkan kinerja keuangan dibandingkan 

dengan alokasi  bonus yang ditentukan berdasarkan kinerja keseluruhan 

(keseluruhan perspektif balanced scorecard)? 

2. Apakah terdapat perbedaan keputusan pemilihan proyek pada partisipan 

yang diberi pemahaman balanced scorecard dibandingkan dengan 

partisipan yang tidak memperoleh pemahaman balance scorecard? 

3. Apakah partisipan yang telah mendapatkan pemahaman balanced 

scorecard akan lebih memilih proyek yang terbaik secara keseluruhan 

daripada proyek yang terbaik dari sisi keuangan saja?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji perbedaan keputusan pemilihan proyek pada alokasi bonus 

yang ditentukan berdasarkan kinerja keuangan dibandingkan dengan 

alokasi bonus yang ditentukan berdasarkan kinerja keseluruhan 

(keseluruhan perspektif balanced scorecard) 

2. Untuk menguji perbedaan keputusan pemilihan proyek pada partisipan 

yang diberi pemahaman balanced scorecard dibandingkan dengan 

partisipan yang tidak memperoleh pemahaman balance scorecard 

3. Untuk menguji partisipan yang telah mendapatkan pemahaman balanced 

scorecard akan lebih memilih proyek yang terbaik secara keseluruhan 

daripada proyek yang terbaik dari sisi keuangan saja 
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1.5 Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Teori 

a. Hasi penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai 

capital investment decision dalam hal ini adalah pengambilan keputusan 

investasi dalam sebuah proyek. 

b. Hasi penelitian ini  dapat memberikan tambahan literatur dan kajian riset 

dalam bidang akuntansi manajemen khususnya dalam hal 

pengembangan riset  yang mengkaji mengenai balanced scorecard 

khususnya penggunaan balanced scorecard sebagai pendekatan untuk 

pengambilan keputusan investasi dalam suatu proyek. 

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan kajian riset dalam teori 

agensi dan teori akuntansi positif mengenai peran penerapan alokasi 

bonus dalam pengambilan keputusan investasi.   

d. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris  dan 

kajian dalam teori belajar kognitif dalam konteks peran pemahaman atau 

pengetahuan dalam suatu pengambilan keputusan investasi.  

e. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris  dan 

kajian dalam teori atribusi pada fenomena pengambilan keputusan 

manajer dalam pemilihan proyek investasi  dengan menggunakan 

pendekatan balanced scorecard.    

2. Kontribusi Praktik 

a. Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pihak manajemen 

perusahaan khususnya manajer investasi untuk dapat menggunakan 

balanced scorecard sebagai alat pendukung untuk mengambil 

keputusan dalam memilih investasi dalam suatu proyek sehingga risiko 

kegagalan proyek dapat diminimalisasi.  
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b. Penelitian ini dapat menjadi referensi khususnya untuk bagian 

personalia mengenai desain pelatihan terkait pemberian suatu 

pemahaman atau pengetahuan tertentu dan penerapan kebijakan 

alokasi bonus. 

3. Kontribusi Kebijakan 

a. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan 

terkait, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Bappenas  untuk lebih 

dapat menyosialisasikan balanced scorecard sebagai alat pendukung 

dalam mengambil keputusan investasi dalam suatu proyek. 
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tiga jenis biaya agensi yang diharapkan dapat meminimalisasi divergensi 

tersebut: 

a. Biaya pengawasan (monitoring cost) oleh prinsipal. Prinsipal membuat 

suatu insentif tepat bagi agen serta menimbulkan biaya pengawasan  

yang dirancang untuk membatasi perilaku atau kegiatan menyimpang 

dari agen.  

b. Biaya bonding (bonding cost). Pada situasi tertentu, prinsipal dapat 

membayar agen untuk mengeluarkan sumber daya berupa bonding cost  

yang dapat mengikat. Hal ini bertujuan menjamin bahwa agen tidak akan 

melakukan perbuatan merugikan pada pihak prinsipal atau memastikan 

bahwa prinsipal akan memperoleh kompensasi jika agen melakukan hal 

tersebut. 

c. Biaya kerugian residual (residual loss). Adanya perbedaan antara 

keputusan agen  dan keputusan yang dibuat untuk memaksimalkan 

kemakmuran prinsipal coba diatasi dengan biaya kerugian residual. Hal 

ini merupakan nilai mata uang yang ekuivalen dengan penurunan 

kesejahteraan prinsipal sebagai akibat dari adanya perbedaan tersebut.  

Secara umum, tidak mungkin pada kondisi zero cost  prinsipal dapat memastikan 

bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal dari sudut pandang prinsipal 

(Jensen dan Meckling, 1976).  

Jika ditinjau secara menyeluruh, sebenarnya hubungan keagenan tidak 

hanya terbatas antara manajer dan investor atau owner  namun juga masih ada 

pihak-pihak yang lain yang terlibat hubungan agensi karena kontrak antara 

keduanya. Scott (2009:313,332) memaparkan bahwa agency theory berlaku 

dalam dua jenis hubungan yaitu, hubungan antara pemilik perusahaan dan 

manajer serta hubungan antara bondholder dan manager lending contract. 
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Pengelompokkan dan pendefinisian prinsipal dan agen sangat penting untuk 

membuat sistem pengendalian internal dalam organisasi, salah satunya melalui 

skema kompensasi (Ramadhanti, 2013). Pada penelitian yang akan dilakukan 

peneliti, pihak yang bertindak sebagai prinsipal adalah pemegang saham dan 

yang  bertindak sebagai agen adalah manajer operasional dalam hal ini adalah 

manajer investasi.  Hal ini sesuai dengan penelitian Gerhart dan Milkovich (1990) 

yang fokus pada manajer operasional atau manajer menengah sebagai agen dan 

pemegang saham sebagai prinsipal.  

Kompensasi merupakan salah satu kontrak yang efisien antara prinsipal dan 

agen (Eisendhardt, 1988).  Sama halnya dengan menurut Luthans (2005:133) 

teori agensi merupakan suatu teori yang concern  pada bagaimana suatu sistem 

reward  diterapkan untuk dapat menyelaraskan antara kepentingan dan tujuan. 

Teori agensi mencoba menjelaskan bagaimana manajer berbeda dengan pemilik 

dalam hal pembayaran dan bentuk kompensasi agar perusahaan dapat berjalan 

efektif. Teori agensi juga mencoba menjelaskan bagaimana perbedaan 

kepentingan antara manajer dan pemilik dan sejauh apa keduanya bersedia 

untuk mengambil risiko. Selain itu, teori agensi juga mencoba untuk menguji 

perbedaan horizon waktu antara manajer dan pemilik. Pemilik mungkin lebih 

memikirkan kepentingan untuk jangka panjang, sedangkan manajer bisa jadi 

hanya berpikir untuk kepentingan jangka pendek karena kedudukan mereka  

mengehendaki hasil kinerja yang baik dalam jangka pendek.  

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 

karena adanya hubungan agensi tersebut  maka sistem reward  atau 

perencanaan pembayaran insentif atau bonus baik untuk manajer maupun 

karyawan  akan memengaruhi kinerja karyawan. Sistem reward  turut 

menentukan apakah konflik agensi dapat dikurangi sehingga karyawan atau 



 

 

22 

 

manajer dapat membuat keputusan atau bertindak sesuai dengan harapan 

pemilik. Seperti yang diungkapkan oleh Milkovich et al., (2011: 293) bahwa 

dalam teori agensi dijelaskan bahwa pembayaran berhubungan langsung dan 

memotivasi kinerja karyawan. Selain itu, juga turut dijelaskan bahwa dalam 

membuat prediksi mengenai pembayaran berbasis kinerja, salah satu hal yang 

harus diperhatikan bahwa pembayaran berbasis kinerja harus secara ketat 

berhubungan dengan tujuan perusahaan.  

 

2.2 Teori Akuntansi Positif 

Pada perkembangannya, teori agensi dalam akuntansi berkembang menjadi 

tiga cabang, salah satunya adalah model rochester. Model rochester 

memberikan kerangka kerja agensi terhadap isu-isu kontrol manajemen dan 

pilihan kebijakan akuntansi finansial. Salah satu cotoh model roschester adalah 

teori akuntansi positif (Baiman, 1990).  Scott (2009:284) mendefinisikan teori 

akuntansi positif sebagai berikut : 

Positive accounting theory (PAT) is concerned with predicting such actions 
as the choice of accounting policies by firm managers and how managers 
will respond to proposed new accounting standards. 
 
Watts dan Zimmerman (1986) yang dikutip dalam Scott (2009:287)  dalam 

teori akuntansi positifnya menjelaskan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. 

Hipotesis pertama, yaitu hipotesis rencana bonus (bonus plan hypothesis) 

merupakan hipotesis yang muncul dalam hubungan agensi antara manajer dan 

pemilik perusahaan. Hipotesis yang kedua, yaitu hipotesis perjanjian utang (debt 

covenant hypothesis) yang muncul dalam hubungan antara manajer perusahaan 

dan kreditur dan hipotesis yang ketiga, yaitu hipotesis biaya politik ( political cost 

hypothesis) yang muncul sebagai akibat hubungan agensi antara manajemen 

dan pemerintah.  
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Bonus plan hypothesis merupakan perencanaan bonus yang paling sesuai 

untuk digunakan untuk menghubungkan pengaruh bonus terhadap kinerja 

manajemen termasuk untuk pembuatan kebijakan atau keputusan. Hal ini 

dinyatakan oleh Watts dan Zimmerman (1978) bahwa kompensasi moneter 

mempunyai hubungan dengan tindakan manajemen dan alokasi bonus 

merupakan salah bentuk kompensasi bagi agen. Selain itu, Watts dan 

Zimmerman (1986:24) yang dikutip oleh Ramadhanti (2012) dalam hipotesis 

perencanaan bonus menyatakan bahwa bonus dapat mengurangi biaya agensi.  

Healy (1985) mengembangkan hipotesis ini dan mengemukakan bahwa untuk 

memperoleh kompensasi bonus yang diinginkan maka agen tidak selalu akan 

meningkatkan usahanya namun juga adakalanya agen akan menurunkan 

usahanya. Kebijakan mengenai bonus jg dapat memicu perilaku manajer yang 

justru menimbulkan masalah bagi perusahaan. Ukuran-ukuran kinerja tunggal 

dalam pemberian bonus juga dapat memicu perilaku spekulatif manajerial yaitu 

dengan meningkatkan kinerja jangka pendek atas beban kepentingan jangka 

panjang. Ketika bonus berdasarkan laba bersih maka dapat memicu 

kemungkinan manajer akan berusaha meningkatkan laba bersih dengnan 

menolak melakukan investasi yang cangggih dan efisien (Hansen dan Mowen, 

2005:132).  

Berdasarkan teori akuntansi positif terutama hipotesis perencanaan bonus 

maka dapat diketahui bahwa bonus akan memengaruhi keputusan yang akan 

dibuat oleh manajer dan pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah 

alokasi bonus memengaruhi pembuatan keputusan mengenai investasi dalam 

suatu proyek.   
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2.3 Teori Belajar Kognitif 

Teori kognitif merupakan teori dalam bidang ilmu psikologi yang sering 

digunakan dalam dunia pendidikan khusunya mengenai pembelajaran. Teori ini 

muncul untuk menyempurnakan teori bealajar behavioristik. Menurut teori belajar 

behavioristik tingkah laku manusia dikendalikan ganjaran (reward) dan 

penguatan (reinforcement) dari lingkungan. Berdasarkan teori ini, dalam 

pembelajaran terdapat suatu jalinan erat antara reaksi behavioral dengan 

stimulasinya (Dalyono, 2012:30).  

Pada perkembangannya, mulai ditemukan kelemahan-kelemahan teori 

belajar behavioristik dan mulai disempurnakan pada teori-teori selanjutnya. 

Kelemahan-kelemahan teori belajar behavioristik antara lain (Syah, 2012:100-

101): 

a. Pada teori belajar behavioristik, proses belajar dipandang sebagai sesuatu 

yang diamati secara langsun. Pada sisi lain sebenarnya dalam dalam proses 

belajar terdapat kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan kecuali 

sebagian gejalanya 

b. Pada teori belajar behavioristik, proses belajar dipandang sebagai sesuatu 

yang bersifat otomatis padahal setiap siswa mempunyai self-regulation yaitu 

kemampuan mengatur diri sendiri dan self control yaitu pengendalian diri 

yang bersifat kognitif. Hal ini memungkinkan mereka bisa memberikan respon 

menolak atau respon yang berlawanan dengan kata hati ketika merasa lelah. 

c. Eksperimen yang dilakukan pada teori belajar behavioristik menggunakan 

objek hewan, sehingga perilaku belajar manusia dianalogikan dengan 

perilaku hewan. Hal ini dinilai tidak sesuai karena terdapat perbedaan yang 

mencolok antara karakter hewan dan manusia.  
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Kelemahan-kelemahan pada teori behavioristik membuat teori ini perlahan 

ditinggalkan dan muncul teori-teori belajar baru yang mencoba untuk 

menyempurnakan. Sebelum muncul teori belajar kognitif terdapat teori belajar 

contigous conditioning namun teori ini dianggap masih merupakan cabang dari 

mahzab behaviorisme sehingga teori ini mulai kehilangan daya tarik seiring 

dengan perkembangan teori belajar kognitif. Teori belajar dengan pendekatan 

kognitif lebih menekankan pada proses internal mental manusia. Menurut ahli 

kognitif tingkah laku manusia yang tampak tidak dapat diukur tanpa melibatkan 

proses mental, yakni: motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain sebagainya. 

Hal inilah yang belum dipertimbangkan dalan teori belajar behavioritik (Syah, 

2012:102-103). 

  Selain itu, secara kognitif dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung 

insight

karena tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi yaitu 

tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Teori 

. Kaum Gestalis 

berpendapat bahwa pengalaman merupakan struktur yang terbentuk suatu 

keseluruhan. Orang yang belajar mengamati stimulus dalam suatu kesatuan 

yang terorganisasi bukan dalam bagian yang terpisah-pisah. Konsep yang 

insight

pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian-bagian di 

dalam suatu permasalahan. Menururt psikologi Gestalt, kejelasan dari apa yang 

diamati dalam situasi belajar akan lebih meningkatkan pembelajaran seseorang 

daripada hukuman atau imbalan (Dalyono, 2012:35-36).  

Selanjutnya adalah teori belajar cognitive-field  dari Lewin yang berpendapat 

bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan, baik dari dalam diri 



 

 

26 

 

individu seperti tujuan, kebutuhan, tekanan kejiwaan dan dari luar diri individu 

seperti tantangan dan permasalahan. Pada teori ini, belajar merupakan akibat 

dari struktur kognitif yaitu kebutuhan dan motivasi internal individu. Lewin 

memberikan peranan yang lebih penting pada motivasi dan reward (Dalyono, 

2012:36-37) .  

Kemudian adapula teori belajar cognitive-development dari Piaget. Menurut 

Piaget, proses berpikir  merupakan aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari 

konkret menuju abstrak. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental 

memberikan kemampuan-kemampuan mental baru yang sebelumnya tidak ada. 

Piaget meneliti perkembangan intelektual atau kognisi berdasarkan dalil bahwa 

struktur intelektual terbentuk di dalam individu akibat interaksi dengan 

lingkungan. Piaget mengartikan intelegensi adalah sejumlah struktur psikologis 

yang ada pada tingkat perkembangan khusus. Aplikasi belajar berdasarkan teori 

ini adalah bahwa perkembangan kognitif bergantung pada akomodasi. Siswa 

harus diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia dapat belajar karena 

mereka tidak hanya dapat belajar dari apa yang telah diketahui. Area baru ini 

yang nantinya akan mempermudah pertumbuhan kognitif (Dalyono,2012: 37-39). 

Teori kognitif yang keempat adalah discovery learning yang diciptakan oleh 

Jerome Bruner. Konsep Burner ini berawal dari pendapat Piaget bahwa anak 

harus berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Siswa hendaknya diberikan 

kesempatan untuk menjadi seorang problem solver. Para siswa akan 

menemukan arti bagi diri mereka sendiri dan memungkinkan mereka 

mempelajari konsep dalam bahasa yang dimengerti mereka sendiri (Dalyono, 

2012:41-42).  

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pembelajaran singkat pada 

partisipan berupa pemberian pemahaman balanced scorecard pada kelompok 
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eksperimental. Pembelajaran singkat ini berupa pemberian materi dan 

kemudiaan diikuti dengan pemberian kasus untuk memberikan kesempatan pada 

para siswa untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Hal ini 

sesuai dengan teori kognitif bahwa dalam proses pembelajaran ini para 

partisipan akan melewati proses belajar dengan mengamati stimulus berupa 

pengetahuan balanced scorecard kemudian melakukan pemahaman. Setelah 

melakukan pemahaman, pembelajaran akan dievaluasi melalui pemberian 

contoh kasus yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Melalui kasus 

tersebut partisipan akan melakukan pengamatan terhadap hubungan antar 

bagian-bagian dalam suatu permasalahan. Partisipan diberikan kesempatan 

untuk menjadi seorang problem solver untuk membuat keputusan dalam suatu 

kasus. Secara kognitif, keputusan dibuat oleh seorang yang belajar tidak hanya 

melibatkan aktifitas jasmani namun juga melibatkan proses internal mental 

manusia antara lain kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. 

 

2.4 Teori Atribusi (Attribution Theory) 

Teori atribusi merupakan suatu teori yang membahas mengenai penilaian 

seseorang mengenai suatu objek. Pada lingkup perilaku organisasi, objek yang 

dimaksud adalah manusia, yakni bagaimana seseorang memberikan penilaian 

dan mengembangkan penjelasan mengenai alasan orang lain melakukan 

sesuatu dengan cara tertentu (Robbins, 2002:47).    

Menurut  Luthans (2006:209), atribusi mengacu pada bagaimana orang 

menjelaskan penyebab perilaku pihak lain atau dirinya sendiri. Pada persepsi 

sosial, secara umum terdapat dua jenis atribusi, yaitu: (1) atribusi disposisional, 

yaitu atribusi yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal 

seperti ciri kepribadian, motivasi, atau kemampuan dan (2) atribusi situasional, 
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yaitu atribusi yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal 

seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.  

Terdapat tiga faktor yang mendasari pengelompokkan ke dalam penyebab 

berdasarkan aspek internal atau aspek eksternal, yaitu: (1) kekhasan tertentu, (2) 

kesepakatan bersama, dan (3) konsistensi.  Kekhasan tertentu mengarah pada 

bagaimana kecenderungan perilaku individu dalam situasi yang berbeda. Jika 

pada situasi yang berbeda karyawan menunjukkan perilaku yang berbeda,  

pengamat dapat menilai bahwa perilaku tersebut disebabkan oleh aspek 

eksternal. Namun jika dalam situasi yang berbeda perilaku yang ditunjukkan 

tetap sama atau menjadi suatu kebiasaan, perilaku tersebut dapat dinilai 

disebabkan oleh faktor internal dari individu yang bersangkutan. Sedangkan 

mengenai kesepakatan bersama adalah merujuk pada apakah setiap orang yang 

dihadapkan pada situasi yang sama memberikan respon dengan cara yang 

sama. Jika memberikan respon yang sama, dapat terlihat suatu kesepakatan 

bersama.  Dari sudut pandang atribusi jika kesepakatan bersama tersebut tinggi, 

sebaiknya ada kebijakan yang menjadi atribusi eksternal untuk mengatasi suatu 

kesepakatan bersama tersebut. Sebaliknya jika terdapat individu yang 

memberikan respon yang berbeda, penyebab dari tindakannya tersebut berasal 

dari aspek internal. Selanjutnya jika ditinjau dari sisi konsistensi, semakin sering 

atau biasa perilaku dilakukan, pengamat akan cenderung menghubungkan 

perilaku ini dengan penyebab internal (Robbins, 2002 : 47-48) .  

Teori atribusi dinilai dapat menjelaskan perilaku yang akan ditunjukkan 

partisipan dalam penelitian ini.  Ketika alokasi bonus ditetapkan berdasarkan 

perspektif keuangan dan kemudian sebagian besar partisipan memilih proyek 

yang mempunyai penilaian evaluasi awal paling tinggi dari sisi keuangan (namun 

paling rendah dalam total keseluruhan nilai) maka kebijakan penetapan alokasi 
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bonus tersebut merupakan aspek eksternal yang memengaruhi keputusan 

partisipan. Namun jika terdapat beberapa partisipan yang memilih proyek yang 

berbeda,  hal itu disebabkan oleh faktor internal seperti motivasi, kepribadian, 

atau kemampuan. Begitupun jika dasar alokasi bonus diubah menjadi 

berdasarkan keseluruhan perspektif dalam balanced scorecard. Jika partisipan  

tadinya memilih proyek dengan penilaian awal dari segi keuangan paling tinggi 

beralih memilih proyek dengan penilaian total paling tinggi, semakin kuat alasan 

untuk menjadikan kebijakan alokasi bonus sebagai aspek eksternal yang 

memengaruhi keputusan partisipan dalam memilih proyek. Jika setelah 

mendapatkan pemahaman mengenai balanced scorecard dan kemudian alokasi 

bonus ditentukan berdasarkan perspektif keuangan hasilnya, ternyata partisipan 

yang tadinya memilih proyek dengan penilaian keuangan paling tinggi beralih 

memilih proyek yang mempunyai total penilaian paling tinggi menandakan bahwa 

terdapat indikasi bahwa pemahaman mengenai balanced scorecard merupakan 

penyebab eksternal yang memengaruhi keputusan partisipan. Namun jika masih 

ada partsipan yang tetap memilih proyek yang memilki nilai paling tinggi dari 

perspektif keuangan, berarti hal itu dipengaruhi oleh aspek internal dari dalam 

diri partisipan. 

 

2.5 Pengetahuan Sebagai Aspek Kognitif 

Pada studi keperilakuan, pengetahuan merupakan salah satu faktor internal 

yang dapat memengaruhi perilaku karyawan (De Simone, 1998:43). 

Pembahasan mengenai pengetahuan biasanya dilengkapi dengan keahlian dan 

kemampuan. Keahlian merupakan bagian dari aspek psikomotor dan 

kemampuan merupakan aspek kognitif.  Pengetahuan didefinisikan sebagai 

suatu pemahaman terhadap faktor atau prinsip yang berkaitan dengan topik 
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terntentu.  Pengetahuan juga merupakan representasi dari aspek kognitif. 

Kognisi merepresentasikan pengetahuan, opini, dan keyakinan tentang 

lingkungan, tentang dirinya sendiri, dan tentang suatu perilaku (Kreitner  dan 

Kinicki, 2004 :152), sedangkan menurut Latucca et al. (2004) dalam ilmu 

psikologi, kognisi diartikan sebagai bagaimana seseorang memperoleh informasi.  

Selain itu, pengetahuan yang telah diketahui seseorang dan sejauh apa 

pengetahuan tersebut diaplikasikan akan membawa pengaruh terhadap orang 

tersebut.   Oleh karena itu, dalam riset ini pemberian pemahaman atau 

pengetahuan mengenai balanced scorecard  seharusnya dapat memengaruhi 

keputusan partisipan dalam memilih proyek karena pengetahuan merupakan 

faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku karyawan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan.    

 

2.6 Pengambilan Keputusan 

2.6.1 Proses Pengambilan Keputusan Rasional 

Pada tingkatan manajerial dalam suatu organisasi, pengambilan keputusan 

oleh manajer merupakan salah satu tanggung jawab yang penting dan harus 

dijalankan dengan cermat. Pengambilan keputusan sebaiknya tidak hanya  

mengedepankan hasil jangka pendek atau kepentingan salah satu divisi saja 

namun juga keputusan yang menguntungkan untuk jangka panjang dan 

perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengambilan 

keputusan yang rasional, yaitu keputusan yang mengoptimalkan proses dan hasil 

(Robbins, 2002:90).  

Robbins (2002: 90) menjelaskan enam langkah yang dapat dilakukan 

dalam model pengambilan keputusan rasional, yaitu: 

a. Mendefinisikan masalah 
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b. Mengidentifikasi kriteria keputusan 

c. Menimbang kriteria 

d. Menghasilkan alternatif 

e. Menilai semua alternatif pada masing-masing kriteria 

f. Menghitung keputusan optimal 

Pada proses pengambilan keputusan rasional tentunya turut menyertakan aspek 

motivasi, sikap, kemampuan, keahlian dan kemampuan. Seperti telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa hal-hal tersebut merupakan faktor internal yang 

memengaruhi perilaku karyawan dalam suatu perusahaan.   

Pada model pengambilan keputusan rasional ini terdapat enam hal  

diasumsikan terpenuhi dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) kejelasan 

masalah, (2) pilihan diketahui, (3) preferensi yang jelas, (4) preferensi yang 

konstan, (5) tidak ada kendala waktu dan biaya, dan (6) hasil maksimal. 

(Robbins, 2002:92).     

Oleh karena itu, pengambilan keputusan proyek investasi dengan 

pendekatan balanced scorecard membantu partisipan untuk memperoleh 

informasi cukup serta memperoleh preferensi jelas untuk setiap proyek sehingga 

pengambilan keputusan diharapkan akan lebih rasional. Meskipun demikian, 

pengaruh dari aspek internal, seperti motivasi, sikap, pengetahuan, dan 

kemampuan tidak dapat diabaikan begitu saja. Selain itu, pada proses 

pengambilan keputusan seringkali keputusa rasional sulit dicapai karena 

pengambil keputusan dibatasi oleh waktu dan proses observasi untuk 

memperoleh informasi lebih dalam selain dibatasi waktu juga dibatasi oleh biaya.  

Di samping itu, setiap alternatif keputusan pasti memiliki nilai positif dan negatif 

yang dipertimbangkan oleh pengambil keputusan untuk menghilangkan atau 

meneruskan alternatif tersebut.  
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2.6.2 Gaya Pengambilan Keputusan 

Gaya pengambilan keputusan ini penting untuk diketahui dan dipelajari 

karena hal ini sangat memengaruhi bagaimana seseorang melakukan analisis 

terhadap suatu alternatif sebelum mengambil keputusan. Landasan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi gaya pengambilan keputusan adalah 

pengakuan bahwa setiap orang berbeda sepanjang dua dimensi, yaitu cara 

berpikir dan toleransi akan ketidakjelasan seseorang.  

Melalui cara berpkir kita dapat mengidentifikasikan ke dalam dua jenis, 

yaitu sebagian logis dan rasional dan sebagian lagi intuitif dan kreratif. Orang 

yang memiliki cara berpikir logis dan rasional akan mengolah informasi secara 

berurutan, sedangkan mereka yang berpikir secara intuitif dan kreatif akan 

memandang suatu hal sebagai suatu yang utuh.  

Dimensi selanjutnya membahas mengenai toleransi akan ketidakjelasan 

seseorang yang dibagi menjadi dua, yaitu ada orang dengan sebisa mungkin 

meminimalkan ketidakjelasan untuk mengolah informasi namun ada pula orang 

yang mampu mengolah banyak pemikiran pada waktu bersamaan. Bila dua 

dimensi ini di gambarkan pada suatu diagram, akan terbentuk empat gaya 

pengambilan keputusan yang merupakan kombinasi dari dua jenis cara berpkir 

dan dua jenis toleransi terhadap ketidakjelasan. 

Gaya pertama, yaitu merupakan tipe pengambil keputusan yang 

meminimalkan ketidakjelasan dan mencari rasionalitas. Orang tipe ini akan 

bertindak secara efisien dan logis dalam mengambil keputusan. Mereka akan 

cenderung akan menilai sedikit alternatif dengan sedikit informasi sehingga 

keputusan akan dibuat dengan cepat dan lebih fokus pada jangka pendek. 

Gaya pengambil keputusan kedua adalah jenis analitis yaitu memberikan 

toleransi lebih besar terhadap ketidakjelasan namun tetap rasional. Pengambil 
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keputusan tipe ini justru akan cenderung menginginkan lebih banyak informasi 

dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif sehingga pengambil keputusan 

tipe ini akan cenderung hati-hati dalam mengambil keputusan dan mempunyai 

kemampuan untuk mengadaptasi dan mengatasi situasi-situasi baru. 

Selanjutnya, gaya pengambil keputusan ketiga adalah pengambil 

keputusan jenis konseptual. Pengambil keputusan tipe ini mempunyai toleransi  

tinggi terhadap ketidakjeasan dan berpkir intuitif. Pada proses pengambilan 

keputusan, orang-orang tipe ini lebih fokus untuk jangka panjang dan mampu 

menemukan solusi kreatif. 

Gaya pengambil keputusan yang terakhir adalah gaya perilaku. Pengambil 

keputusan tipe ini merupakan tipe intuitif namun memiliki toleransi rendah 

terhadap ketidakjelasan. Mereka merupakan pengambil keputusan yang dapat 

bekerja baik dengan orang lain, memperhatikan pencapaian rekan kerja dan 

bawahan, dapat menerima saran dari orang lain, dan lebih sering melakukan 

pertemuan untuk berkomunikasi. Para pengambil keputusan tipe ini menghindari 

konflik dan mencari penerimaan.  

Pada praktiknya, mayoritas manajer mempunyai kombinasi dalam gaya 

pengambil keputusan namun tetap ada satu yang menjadi gaya yang paling 

dominan.  Untuk mahasiswa bisnis, manajer tingkat bawah, dan eksekutif 

puncak, cenderung mempunyai skor yang tinggi untuk gaya analitis. Hal ini 

disebabkan latar belakang pendidikan yang lebih mengedapankan pemikiran 

rasional. Mengetahui gaya pengambil keputusan dapat membantu untuk 

menganalisa mengapa keputusan tiap partisipan dapat berbeda meskipun 

informasi yang diberikan sama (Robbins, 2002 : 99 -100).   
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2.6.3 Hambatan Organisasi 

2.6.3.1 Evaluasi Kinerja 

Keputusan yang diambil oleh manajer akan sangat ditentukan oleh kriteria 

yang digunakan untuk mengevaluasi mereka. Manajer atau karyawan yang 

berada di bawah akan berusaha dengan segala cara agar informasi negatif 

terkait kriteria tersebut tidak sampai pada manajer yang berada pada posisi di 

atasnya (Robbins, 2002:102).  

2.6.3.2 Sistem Penghargaan 

Sistem penghargaan merupakan salah satu jenis motivasi yang ingin 

dicapai oleh manajer atau karyawan dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, 

jenis penghargaan akan sangat memengaruhi keputusan yang dibuat manajer. 

Sistem penghargaan organiasi akan mengarahkan manajer untuk memilih pilihan 

yang sesuai dengan sistem penghargaan yang ada (Robbins, 2002:102).  

2.6.3.3 Sistem Penentuan Batas Waktu 

Penetapan batas waktu tentunya akan memengaruhi proses pengambilan 

keputusan. Ketika manajer memiliki tenggat waktu yang sempit maka tekanan 

akan muncul. Di satu sisi mereka harus mengumpulkan informasi yang cukup 

namun di sisi lain mereka hanya memiliki waktu yang terbatas sehingga 

pengambilan keputusan menjadi sulit. Model rasional mengabaikain hal ini 

(Robbins, 2002:103). 

 

2.7 Keputusan Investasi Modal 

Aktivitas investasi pada suatu organisasi tidak hanya dilakukan melalui 

surat berharga atau saham namun seringkali dilakukan dengan 

menginvestasikan modal pada suatu proyek atau aset. Keputusan penganggaran 

modal atau keputusan investasi modal secara umum dianggap lebih berisiko 
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daripada investasi jangka pendek. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh 

pengembalian atas penganggaran modal, dibutuhkan jangka waktu yang 

panjang, dan jika terjadi kerugian, akan sangat merugikan dan lebih lama proses 

recoverynya (Louderback dan Holmen, 2003:261). Berikut adalah definisi 

keputusan investasi modal menurut Hansen dan Mowen (2005:400) 

Keputusan investasi modal (capital investment decision) berkaitan dengan 
proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan 
pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka 
panjang. 
 

Keown et al. (1999:306) mengemukakan bahwa bukan merupakan hal yang 

mudah untuk menemukan suatu proyek yang menguntungkan. Proyek yang 

menguntungkan tentunya membawa implikasi persaingan yang semakin ketat 

untuk memperolehnya. Hal ini mengakibatkan setiap perusahaan bersaing untuk 

menekan harga maupun keuntungan untuk dapat memperoleh proyek tersebut.  

Terdapat beberapa tipe mengenai investasi modal yang dikemukakan oleh 

Louderback dan Holmen (2003:282), yaitu sebagai berikut: 

a.  Investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas atau menurunkan 

biaya.  

b. Investasi atas dasar perintah hukum atau peraturan 

c. Investasi untuk tujuan kemajuan strategi 

d. Investasi atas dasar tujuan non-finansial 

Menurut Hansen dan Mowen (1999:401) proses keputusan investasi modal 

seringkali disebut sebagai penganggaran modal (capital budgeting). Terdapat 

dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek 

saling ekslusif. Proyek independen adalah proyek yang tidak saling 

memengaruhi satu sama lain. Jadi, diterima atau ditolak proyek tersebut tidak 

akan menganggu arus kas proyek lainnya. Sebaliknya, proyek saling ekslusif  

adalah proyek yang penerimaannya akan memengaruhi arus kas proyek yang 
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lain. Proyek yang saling ekslusif terjadi pada proyek yang mempunyai spesifikasi 

tugas yang sama (Keown et al. 1999:357).  

2.7.1 Metode Penilaian Proyek 

Sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak suatu proyek maka 

jajaran manajer akan melakukan analisis atau penilaian terlebih dahulu 

mengenai proyek yang akan dipilih, terlebih jika terdapat beberapa alternatif 

proyek yang ditawarkan. Secara garis besar, terdapat dua model yang digunakan 

untuk menilai suatu proyek, yaitu model nondiskonto dan model diskonto. Setiap 

model memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga dapat antar satu dan model 

yang lain bisa saling melengkapi.  Model nondiskonto terdiri dari payback period 

atau periode pengembalian dan ARR (Accounting Rate of Return) atau tingkat 

pengembalian akuntansi. Model diskonto terdiri dari model periode pengembalian 

yang didiskontokan (Keown et al. 1999:309), NPV (Net Present Value) atau nilai 

sekarang bersih, IRR (Internal Rate of Return) atau tingkat pengembalian internal 

(Hansen dan Mowen, 1999:402-411), dan Indeks Keuntungan (Keown et al. 

1999:312-313).  

2.8 Pemberian Incentive Reward Sebagai Bentuk Kompensasi 

2.8.1 Struktur Reward 

Pada dasarnya, reward atau penghargaan merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk menjembatani antara kepentingan manajemen dan karyawan.   

Menurut Luthans (2005:132),  perusahaan atau organisasi menerapkan sistem 

reward untuk dapat memotivasi kinerja karyawan, serta mempertahankan 

loyalitas dan  retensi karyawan. Melalui hal ini, dapat dijabarkan bahwa dengan 

memenuhi kepentingan karyawan berupa reward diharapkan karyawan 

termotivasi bekerja sesuai dengan yang diharapkan perusahaan dan menjaga 

loyalitasnya untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut  dalam  jangka  waktu  
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yang panjang. Bentuk penghargaan atau reward sebenarnya tidak hanya dalam 

bentuk uang namun juga masih banyak reward dalam bentuk yang lain. Milkovich 

et al. (2011:.295) menjelaskan komponen-komponen dari reward, yaitu:       

compensation (e.g., wages, commisions, and bonuses), benefits (e.g., 
vacations, health insurance), social interaction (e.g., friendly workplace), 
security (e.g, stable, consistent position and rewards), status/recognition 
(e.g., respect, prominence due to work), work variety (e.g., opportunitty to 
experience different things), workload (e.g., right amount of work (not too 
much, not too little)),work importance (work is valued by society), 
authority/control/autonomy (e.g., ability to influence others; control own 
destiny), advancement (chance to get ahead), feedback (receive information 
helping to improve performance), work conditions (hazard free), development 
opportunity (formal and informal training to learn new knowledge 
skills/abilities).      
   

Sebelumnya, Milkovich et al. (2011:10 -11) menjelaskan mengenai jenis dari 

pengembalian yang diterima seseorang dari pekerjaannya. Pengembalian ini 

terdiri dari total kompensasi dan pengembalian yang berkaitan. Berikut 

penjelasan mengenai hal tersebut: 

The relational returns (learning opportunities, status, challenging work, and 
so on) are psyhcological. Total compensation returns are more transactional. 
The include pay received directly as cash (e.g., base, merit, incentives, cost-
of-living adjustments) and indirectly as benefits (e.g. pensions, medical 
insurance, program to help balance work and life demands, brightly colored 
uniforms).  
 

Melalui hal ini dapat diartikan bahwa kompensasi yang dimaksud dalam 

komponen-komponen reward pada pembahasan sebelumnya adalah 

kompensasi dalam bentuk kas, antara lain terdiri dari gaji, Insentif, tunjangan, 

komisi, dan bonus.  Adapun di sisi lain menurut Luthans (2005:132), terdapat 

beberapa bentuk reward organisasi baik dalam bentuk uang mapun selain uang. 

Reward dalam bentuk uang terdiri dari gaji, bonus, dan pembayaran insentif, 

sedangkan yang dalam bentuk selain uang terdiri dari pengakuan dan 

keuntungan.    

 Scott (2009:356) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif merupakan 

suatu kontrak agensi antara perusahaan dan manajer yang menjadi penghubung 
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antara kepentingan pemilik dan manajer dengan mendasarkan pada satu atau 

lebih ukuran kinerja manajer dalam operasional perusahaan. Pada penelitian ini, 

reward yang akan dibahas adalah reward dalam bentuk uang atau kas, yaitu gaji, 

benefit, dan insentif khususnya bonus yang digunakan sebagai variabel bebas 

penelitian.  

2.8.2 Insentif 

Insentif merupakan salah satu bentuk kompensasi yang sering digunakan 

untuk memotivasi kinerja karyawan. Jenis insentif yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah insentif perorangan dalam bentuk alokasi bonus. Milkovich 

et al. (2011:12) menjelaskan bahwa: 

Pembayaran insentif meningkat secara langsung sesuai dengan kinerja. 
Bagaimanapun, insentif dibedakan bersasarkan penyesuian manfaat. 
Pertama, insentif tidak meningkatkan gaji pokok, sehingga harus dibayar 
kembali setiap periode. Kedua, ukuran potensial dari pembayaran insentif 
secara umum akan diketahui sebelumnya.  
 

Insentif  dapat diberikan dalam bentuk insentif perorangan, Insentif 

kelompok, insentif total unit bisnis, insentif jangka panjang, insentif jangka 

pendek, atau bisa merupakan kombinasi dari hal-hal yang telah disebutkan 

tersebut. Insentif biasa disebut juga dengan variable pay karena insentif 

merupakan one-time payments, berbanding lurus dengan kinerja  dan tidak 

secara permanen meningkatkan biaya tenaga kerja (Milkovich et al. 2011:12). 

Insentif perorangan diberikan bergantung pada output bahkan kualitas yang 

dihasilkan oleh setiap karyawan. 

2.8.2.1 Insentif Perorangan 

   Insentif perorangan merupakan jenis kompensasi yang diterima 

perorangan berdasarkan hasil atau bahkan kualitas yang dihasilkan.  Menurut 

Milkovich et  al., (2011, p.333) insentif perorangan akan dipilih jika: (1) Ukuran 

yang baik mengenai kinerja individu tersedia dan penyelesaian tugas tidak 
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bergantung pada kinerja yang lain, (2) Standar mengenai kinerja individu bersifat 

stable dan metode produksi dan bauran tenaga kerja relatif konstan, (3) 

Komitmen setiap individu pada profesinya bersifat kuat, pengawas dapat melihat 

kinerja dengan tidak bias dan kinerja terlihat jelas, dan (4) Non-union; union  

dikembangkan dengan cara yang sama dan kompetisi antara setiap individu 

mencegah .   Adanya faktor risiko mengenai kondisi ekonomi 

yang tidak dapat dipastikan membuat perusahaan cenderung mengombinasikan 

perencanaan pembayaran (Luthans, 2005:137). Terdapat beberapa jenis insentif 

yang dapat diberikan secara perorangan, yaitu bonus dan opsi saham.  

Bonus merupakan jenis kompensasi yang dianggap mempunyai bagian 

yang cukup besar. Besarnya bonus ditentukan dengan dasar pertimbangan yang 

beragam, antara lain harga saham, ukuran-ukuran kineja, dan balanced 

scorecard  (Blocher et al. 2000:997). Berikut adalah penjelasan mengenai 

beberapa dasar pemberian bonus: 

Tabel 2.1 
Kelebihan dan Kelemahan Dasar-dasar Pemberian Bonus 

  
Dasar 

Pertimbangan 
Kelebihan Kekurangan 

Harga saham a. Konsisten dengan 
kepentingan pemegang 
saham 

a. Kekurangan kemampuan 
untuk mengendalikan 

Ukuran-ukuran 
kinerja stratejik 
(Unit Bisnis 
Strategi biaya, 
pendapatan, 
laba, dan 
investasi) 

a. Mudah dipahami, intuitif 
jelas 

b. Secara umum merupakan 
ukuran kinerja yang baik 

c. Dapat memotivasi secara 
kuat jika faktor-faktor 
yang tidak terkendali 
tidak tercakup 
 

a. Pada umumnya hanya 
berfokus jangka pendek 

b. Jika bonus terlalu tinggi, 
akan menciptakan 
pelaporan insentif yang 
tidak akurat 

c. Terdapat isu-isu 
pengukuran yang berbeda 
 

Balanced 
Scorecard : 
faktor-faktor 
keberhasilan 
kritis 

a. Dapat memotivasi secara 
kuat jika faktor-faktor 
yang tidak terkendali 
tidak tercakup 

b. Konsisten dengan 
strategi manajemen 

a. Terdapat kemungkinan 
dihadapkan pada 
pelaporan yang tidak 
akurat 

b. Isu-isu pengukuran 
potensial yang berbeda 

Sumber : Blocher et al. (2000) 
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Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah mengenai sumber pendanaan 

dan bagaimana bonus tersebut diberikan. Terdapat  dua sumber yang digunakan 

untuk mendanai pemberian bonus, yaitu pertama adalah dari perolehan unit 

bisnis dan yang kedua dari perolehan total perusahaan. Kemudian, mengenai 

bagaimana bonus tersebut diberikan adalah dengan beberapa cara antara lain, 

dalam bentuk tunai dan dalam bentuk saham (bisa diberikan secara langsung 

maupun opsi saham), dan periode pemberiannya bisa saat ini atau waktu dekat 

atau ditangguhkan pada tahun-tahun yang akan datang  (Blocher et al.2000: 

997).  

Selanjutnya, adalah insentif dalam bentuk opsi saham. Insentif dalam bentuk 

ini biasanya diberikan manajer senior dengan cara memberikan kesempatan 

untuk dapat membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Luthans, 2005:138). Baik insentif maupun bonus 

dalam bentuk opsi saham mempunyai kelebihan sangat memotivasi dengan 

potensi ke atas yang tidak terbatas, merupakan jenis insentif yang 

mempertimbangankan isu-isu jangka yang lebih panjang dan faktor-faktor jangka 

panjang yang memengaruhi harga saham, dan memberikan risiko insentif yang 

lebih baik daripada bonus saat ini atau ditangguhkan. Namun, dibalik 

kelebihannya insentif atau bonus dalam bentuk opsi saham memiliki kelemahan, 

yaitu adanya penundaan dalam pemberian insentif dikhawatirkan dapat memicu 

penurunan motivasi sedemikian rupa dan adanya faktor-faktor yang tidak dapat 

dikendalikan yang dapat memengaruhi harga saham (Blocher et al. 2000:1001). 

Secara umum, pemberian reward  dalam bentuk insentif perorangan 

mempunyai keterbatasan, yaitu hanya dapat dipraktikkan jika kinerja dapat 

secara mudah dan objektif dapat diukur, dan hanya dapat mendorong dalam 

range perilaku yang terbatas. Selain itu, perencanaan insnetif perorangan 
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dikhawatirkan akan mengikis kepercayaan dan teamwork dalam suatu divisi atau 

peruasahaan dan memunculkan perlawanan antar satu karyawan dan yang lain 

(Luthans, 2006:138).     Selain insentif perorangan, tidak jarang perusahaan juga 

menerapkan sistem insentif kelompok.         

2.8.3 Pemberian Reward dengan Pendekatan Balanced Scorecard   

Balance scorecard merupakan salah satu alat yang dapat digunakan 

sebagai dasar penentuan reward atau kompensasi karena pada dasarnya 

balance scorecard  merupakan alat penilaian kinerja, dan kinerja merupakan 

salah satu variabel yang digunakan dalam menentukan besarnya reward.  

Menurut Blocher et al. (2000:1006), penggunaan balance scorecard untuk 

menilai perusahaan sangat mirip dengan penggunaan faktor-faktor keberhasilan 

kritis untuk menilai dan memberikan kompensasi kepada manajer individual. 

Kategori kinerja kunci yang menjadi faktor-faktor keberhasilan kritis, antara lain: 

(1) Return on Assets yang merupakan indikator kinerja keuangan, (2) Jumlah 

kerusakan kualitas yang merupakan indikator proses bisnis, dan (3) Jumlah jam 

pelatihan bagi pekerja pabrik yang merupakan indikator sumber daya manusia. 

Jika dilihat dari faktor-faktor tersebut,  dapat diketahui bahwa faktor-faktor ini juga 

merupakan indikator-indikator pada perspektif balance scorecard. 

Milkovich et al., (2011:361) menerangkan bahwa pendekatan balanced 

scorecard merupakan langkah atau jalan yang digunakan untuk melihat  

kontribusi nilai pada suatu organisasi. Balanced scorecard  tidak hanya melihat 

pada tujuan keuangan namun melihat pada kesuksesan seluruh aspek yang 

digambarkan dalam empat dimensi, yaitu kepuasan pelanggan, pertumbuhan 

internal dan komitmen karyawan, efisiensi operasional pada proses internal, dan 

ukuran keuangan.  
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Milkovich et al. (2011:331) menjelaskan bahwa penghargaan dengan 

menggunakan dasar balanced scorecard mengombinasikan antara ukuran 

keuangan dan ukuran operasional dan award diberikan sesuai dengan 

pencapaian target kinerja.  Keutungan menggunakan balanced scorecard dalam 

menentukan perencanaan pembayaran variabel adalah bahwa pendekatan ini 

membantu mengomunikasikan prioritas perusahaan. Sebaliknya, kelemahannya 

adalah adakalanya kriteria kinerja dapat dipenuhi namun target keuangan tidak 

terpenuhi. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan pembayaran atau bahkan 

tidak ada reward sedikitpun. Selain itu, pendekatan ini dapat menjadi alat 

pengukuran yang kompleks.  

 

2.9 Balanced Scorecard 

2.9.1 Definisi Balanced Scorecard 

Para manajer eksekutif pada setiap perusahaan membutuhkan sistem 

pengukuran kinerja yang baik karena sistem pengukuran kinerja akan 

memengaruhi perilaku karyawan (Kaplan dan Norton,1992). Hal yang mendasari 

Kaplan dan Norton (1992) untuk membentuk balanced scorecard sebagai suatu 

alat pengukuran baru adalah karena meskipun ukuran kinerja dalam bentuk 

ukuran keuangan (pengukuran kinerja secara tradisional) dapat bekerja dengan 

baik  namun pengukuran ini tidak merepresentasikan keahlian dan kompetensi 

perusahaan dalam mencapai tujuan dan mengusasi pasar. Oleh karena itu, 

sebagai serorang manajer dan peneliti akademis mereka mencoba memperbaiki 

kekurangan dari sistem pengukuran kinerja yang sudah ada sebelumnya dengan 

lebih memperbaiki pada ukuran-ukuran kinerja operasional. Balanced scorecard 

diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manajer untuk menerapkan sistem 



 

 

43 

 

pengukuran kinerja yang di dalamnya mencakup ukuran-ukuran keuangan dan 

ukuran-ukuran kinerja operasional. 

Menurut Hansen dan Mowen (2006:509)  balanced scorecard merupakan 

suatu sistem manajemen strategi yang dapat mendefinisikan akuntansi 

pertanggungjwaban ke dalam suatu strategi. Balanced scorecard  dapat 

menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan operasional dan 

ukuran kinerja yang dikelompokkan ke dalam empat perspektif. Penerjemahan 

strategi bisa diartikan dengan melakukan spesifikasi tujuan, ukuran, target, dan 

inisiatif pada tiap-tiap perspektif.  Selanjutnya, Atkinson  et al. (2004:356) 

menjelaskan bahwa balanced scorecard merupakan suatu sistem manajemen 

strategi yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam tujuan, 

ukuran, target, dan inisiatif dengan menggunakan empat perspektif, serta mampu 

mengukur semua aspek mengenai kinerja perusahaan. 

Definisi strategi menurut David (2006:17) adalah suatu tindakan potensial 

yang diputuskan dengan keterlibatan manajemen puncak dan membutuhkan 

sumber daya yang besar. Tujuan merupakan harapan atau strategi pada setiap 

perspektif yang ingin dicapai perusahaan (Atkinson et al. 2004:356).  Selanjutnya 

dalam ukuran, perusahaan mampu memonitor  sejauh mana keberhasilan atau 

kegagalan perusahaan (Atkinson et al. 2004:358).  Target memberikan 

gambaran mengenai tingkatan atau tarif perbaikan kinerja yang dibutuhkan untuk 

ukuran balanced scorecard (Atkinson et al. 2004:358). Selanjutnya, adalah 

inisiatif yang merupakan program dan rencana aksi jangka pendek yang akan 

digunakan untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan dalam balanced 

scorecard (Atkinson et al. 2004:358). 
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Menurut Kaplan dan Norton (1992) terdapat empat pertanyaan dasar yang 

harus diperhatikan oleh manajer dan hal ini menjadi dasar dalam penerapan 

empat perspektif dalam balanced scorecard. Pertanyaan tersebut adalah : 

a. Bagaimana pelanggan memandang kita? (perspektif pelanggan) 

Balanced scorecard  membantu manajer untuk menerjemahkan misi 

secara umum mengenai pelayanan terhadap pelanggan ke dalam 

ukuran yang spesifik yang dapat merefleksikan faktor yang berarti bagi 

pelanggan.  

b. Apa yang harus diunggulkan? (perspektif internal) 

Manager perlu untuk fokus pada hal yang penting pada operasional 

internal untuk dapat memberikan kepuasan pada pelanggan.  

c. Dapatkah kita melanjutkan untuk memperbaiki dan menciptakan nilai? 

(perspektif pembelajaran dan inovasi) 

Perusahaan harus dapat menciptakan inovasi, memperbaiki, dan 

melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan nilai perusahaan 

baik di mata pelanggan maupun nilai yang dapat meningkatkan 

efisiensi operasi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk 

menembus pasar baru dan meningkatkan pendapatan dan margin dan 

kemudian meningkatkan nilai bagi investor.  

d. Bagaimana kita melihat pemegang saham? (perpektif keuangan) 

Ukuran keuangan mengindikasikan apakah implementasi dan eksekusi 

dari strategi perusahaan memberikan kontribusi pada perbaikan lini 

bawah. Tujuan dari perspektif keuangan ini adalah untuk menciptakan 

profitabilitas, meningkatkan pertumbuhan perusahaan, dan 

meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.    
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Kaplan dan Norton (1992) menjelaskan bahwa kombinasi antara empat 

perspektif dapat membantu manajer untuk mengatasi hambatan fungsional 

sehingga dapat membawa perbaikan dalam pengambilan keputusan dan 

membantu memecahkan masalah yang ada.  Empat perspektif dalam balanced 

scorecard  menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 

antara outcomes dengan penggerak kinerja dari outcome tersebut, dan lebih 

menekankan pada ukuran yang bersifat objektif sekaligus mengurangi ukuran 

subjektif (Kaplan dan Norton,1996c).  Meskipun terdiri dari empat perspektif, 

balanced scorecard justru  membantu meminimalisasi informasi yang berlebihan 

dengan  cara membatasi jumlah ukuran yang digunakan. Balanced scorecard  

membantu manajer untuk fokus hanya pada pengukuran-pengukuran yang 

penting.  

Menurut Banker, et al. (2004) bahwa aspek penting dari balance scorecard 

adalah menghubungkan antara ukuran kinerja dengan tujuan strategis. Menurut 

Kaplan dan Norton (1992) terdapat beberapa cara untuk menghubungkan antar 

multiple scorecard untuk mengukur satu strategi khusus, yaitu dengan cause-

effect relationship (hubungan kausal), menghubungkan antara hasil (outcomes) 

dengan penggerak kinerja, dan yang terakhir dengan menghubungkan dengan 

financial outcomes. Pada cause-effect relationship dinyatakan dalam pernyataan 

jika-maka yang menunjukkan bahwa antara satu perspektif dan perspektif lainnya 

saling berhubungan. Rantai dari cause-effect relationship  harus mencakup dari 

empat perspektif yang ada pada balance scorecard. Selain itu, balance 

scorecard  yang baik harus dapat menggabungkan antara core outcome 

measures dengan performance drivers. Tanpa penggerak kinerja, outcome 

measures tidak dapat mengkomunikasikan bagaimana cara mencapai hasil yang 
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diharapkan. Cara yang terakhir adalah dengan menghubungkan semua program 

dengan kondisi keuangan di masa depan. 

 

2.9.2 Perspektif dan Ukuran Kinerja dalam Balanced Scorecard 

Balanced scorecard memiliki empat perspektif yang digunakan sebagai 

ukuran kinerja. Empat perspektif tesebut adalah perspektif keuangan, pelanggan, 

proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Balanced 

scorecard merupakan suatu alat kinerja yang berasal dari visi, strategi dan tujuan 

perusahaan yang menyeimbangkan antara ukuran output, ukuran penggerak 

kinerja, ukuran eskternal dan internal, dan ukuran keuangan dan non-keuangan. 

Ukuran output menyatakan apakah strategi yang diterapkan sesuai dengan 

konsekuensi yang diharapkan perusahaan, ukuran penggerak cenderung dibuat 

khusus untuk strategi tertentu (Hansen dan Mowen, 2006 : 509-511).  

Empat perspektif yang menyusun balanced scorecard merupakan 

perspektif yang saling berhubungan karena kinerja dari satu perspektif dapat 

menimbulkan efek atau membawa konsekuensi untuk perspektif di atasnya. 

2.9.2.1 Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan merupakan perspektif teratas yang dapat diartikan 

bahwa perspektif ini menggambarkan konsekuensi ekonomi yang terjadi dari 

tindakan atau keputusan yang diambil dalam tiga perspektif lainnya. Fokus 

strategi dalam perspektif keuangan adalah mengenai pertumbuhan pendapatan, 

penurunan biaya, dan penggunaan aset  (Hansen dan Mowen, 2006:513). 

Kaplan dan Norton (1996) menjelaskan dalam perspektif finansial terdapat 

tiga strategi unit bisnis  yang menggambarkan tingkatan yaitu growth, sustain, 

dan harvest  yang dapat dihubungkan dengan tiga tema umum dalam perspektif 

keuangan, yaitu revenue growth and mix, cost reduction/productivity 
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improvement, dan asset utilization untuk menghasilkan ukuran-ukuran terkait 

strategi. Perspektif finansial merupakan perspektif puncak dalam balance 

scorecard namun  banyak manajer yang terlalu fokus pada perbaikan atau 

kemajuan program pada satu perspektif namun melupakan apa dampak program 

tersebut untuk financial outcomes (Kaplan dan Norton, 1992).  

Kinerja keuangan perusahaan dapat ditingkatkan dengan dua pendekatan, 

yaitu pertumbuhan pendapatan (revenue growth) dan produktivitas (productivity). 

Pertumbuhan pendapatan dapat dicapai pertama, dengan cara memperluas 

kesempatan untuk memperoleh pendapatan dengan cara mencari sumber 

pendapatan baru, memasuki pasar dan pelanggan baru, serta menciptakn 

produk baru. Kedua, dengan meningkatkan nilai pelanggan dengan cara 

membina kedekatan dengan pelanggan seperti menjual produk tambahan dan 

memberikan pelayanan lebih atas barang yang dibeli.  Selanjutnya, produktivitas 

dapat ditingkatkan dengan strategi perbaikan efisiensi utilitas aset dan perbaikan 

struktur biaya (Atkinson et al. 2004: 360-361).   

2.9.2.2 Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan yang menggambarkan komponen dari sumber 

pendapatan pada perspektif keuangan. Tujuan utama yang menjadi fokus pada 

perspektif ini adalah peningkatan pangsa pasar, peningkatan retensi pelanggan, 

peningkatan pembelian pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan 

peningkatan profitabilitas pelanggan (Hansen dan Mowen, 2006:514). 

Pada perspektif pelanggan, ukuran-ukuran mencakup ukuran-ukuran 

general yang dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian outcome dari 

strategi yang telah diformulasikan dan diterapkan. Ukuran umum outcome yang 

biasa dipakai pada perspektif ini adalah kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, 

akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, serta market and account share 
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pada segmen yang menjadi target. Pada perspektif pelanggan terhadap tiga 

kategori yang menjadi atribut dalam perspektif pelanggan, yaitu product/service 

attributes¸ customer relationship, serta image and reputation.  Atribut ini nantinya 

akan dihubungkan dengan outcome measures dalam perspektif pelanggan 

(Kaplan dan Norton, 1996c). 

2.9.2.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif selanjutnya yang berada di bawah perspektif pelanggan adalah 

perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini memberikan gambaran mengenai 

bagaimana proses bisnis dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang 

saham yang ada pada perspektif pelanggan dan perpektif keuangan  (Hansen 

dan Mowen, 2006:516). Proses binis internal mengidentifikasi proses-proses 

yang penting yang harus dilakukan untuk mencapai pelanggan, pertumbuhan 

pendapatan, dan tujuan yang menguntungkan (Atkinson et al. 2004:365). Kinerja 

yang baik untuk pelanggan (menciptakan kepuasan pelanggan) ditentukan oleh 

setiap keputusan, proses, dan aksi yang dipilih oleh organisasi. Oleh karena itu, 

manajer harus fokus pada proses bisnis internal yang penting untuk dapat 

memuaskan pelanggan (Kaplan dan Norton, 1992).  

Hal yang penting pada proses bisnis internal adalah bahwa proses tersebut 

memungkinkan untuk dilakukan oleh unit bisnis, dan memberikan nilai pada 

pelanggan dalam segmen pasar yang menjadi target serta memenuhi ekspektasi 

dari pemegang saham dengan menghasilkan financial return yang memuaskan 

(Kaplan dan Norton,1996c). Terdapat empat grup klasifikasi yang digunakan 

untuk memudahkan dalam memahami dan membedakan proses yang penting 

dalam proses bisnis internal, yaitu: proses operasi, proses manajemen 

pelanggan, proses inovasi, dan proses sosial dan regulasi. Proses operasi 

merupakan proses dasar yang dilakukan perusahaan sehari-hari, yang 
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mencakup produksi barang dan jasa sampai pada proses mengantarkanya pada 

pelanggan. Proses manajemen pelanggan mencakup proses yang berkaitan 

dengan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan. Selanjutnya, adalah 

proses inovasi yakni proses yang dilakukan untuk mengembangkan produk, 

pelayanan, serta proses baru yang mencakup proses mengidentifikasi, 

melakukan penelitian dan pengembangan sebelum membuat terobosan baru, 

pendesainan dan pengembangan produk atau pelayanan baru, dan kemudian 

meluncurkannya ke pasar. Proses yang terakhir adalah proses yang mencakup 

penyesuian dengan regulasi dan standar dan mewujudkan tujuan sosial yang 

diharapkan oleh publik mengenai produk atau jasa yang akan dijual (Atkinson et 

al. 2004 :365-370).     

2.9.2.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif yang terakhir adalah perspektif learning and growth atau 

pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini dapat dikatakan sebagai pondasi 

dari tiga perspektif sebelumnya. Terdapat tiga tujuan utama yang menjadi fokus 

dalam perspektif ini, yaitu kemampuan pegawai; motivasi, pemberdayaan dan 

penyejajaran;  serta kemampuan sistem informasi (Hansen dan Mowen, 

2006:519). Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdapat tiga sumber 

pokok yang mendasari pengorganisasian dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan, yaitu people, systems,  dan prosedur organisasi  (Kaplan dan 

Norton, 1996c). Perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan membantu manajer 

untuk menetapkan kemampuan dan keahlian karyawan, teknologi, serta jajaran 

organisasional yang  dibutuhkan untuk mendukung tiga perspektif sebelumnya 

(Atkinson et al. 2004:373).  
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2.10  Penelitian Terdahulu   

Penelitian-penelitian terdahulu yang melakukan studi mengenai fenomena 

pengambilan keputusan investasi,  antara lain sebagai berikut :.Pertama, Brock 

et al. (2003) melakukan penelitian mengenai penggunaan pendekatan balanced 

scorecard untuk manajemen proyek dalam bidang teknologi informasi. Tujuan 

dari riset ini adalah untuk mengungkap metode yang cocok untuk digunakan 

dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah dalam manajemen 

proyek agar proyek dapat memiliki desain dan pelaksanaan yang baik serta 

dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Riset dilakukan dengan metode 

survey yaitu dengan menyebarkan kuisioner berbasis web pada responden 

yang mempunyai jabatan sebagai manajer proyek IT pada industri yang 

terdapat di Western Cape, sebuah provinsi di Afrika Selatan. Kuisioner ini 

dirancang untuk mengukur manajemen internal proyek sistem informasi. Hasil 

riset ini menunjukkan terdapat hubungan  positif antara tingkat keseimbangan 

dalam manajemen proyek dengan tingkat keberhasilan secara keseluruhan. Hal 

ini berarti untuk memperoleh kesuksesan perusahaan (kombinasi antara 

anggaran, waktu dan ruang lingkup), seorang manajer harus lebih 

memperhatikan keseimbangan area perspektif manajemen yang ditentukan 

oleh model yang seimbang,  

Selanjutnya terdapat penelitian yang kedua yaitu dengan metode survey 

mengenai peran alat analisis dalam pengambilan keputusan investasi. Survey 

dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bidang 

manufaktur di United Kingdom (UK). Alat penilaian atau evaluasi proyek yang 

hanya bergantung pada penilaian keuangan dikhawatirkan akan memunculkan 

bias dari sisi pengambil keputusan, yakni berlawanan dengan pengerjaan 

proyek-proyek strategis yang penting untuk pengembangan kapabilitas dan 
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inovasi. Untuk menjawab kekahwatiran tersebut, muncul alat-alat analisis yang 

lebih maju, yaitu alat analisis yang dapat mengintegrasikan antara analisis 

strategi dan keuangan dalam menilai suatu proyek. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa teknik analisis keuangan masih mendominasi penilaian 

dari semua kategori proyek investasi modal, sedangkan untuk analisis risiko 

masih menggunakan pendekatan yang sederhana. Selain itu, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemilihan dan penggunaan teknik analisis bersifat 

independen terhadap tipe proyek yang akan di evaluasi. Artinya, tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara penggunaan teknik untuk menganalisis 

proyek strategis dan proyek non-strategis. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa teknik penilaian benchmarking merupakan teknik yang diterapkan 

secara luas dalam analisis keputusan investasi modal strategis pada 

perusahaan manufaktur di UK (Alkaraan dan Northcott.2006).   

Penelitian mengenai pengambilan keputusan investasi yang dilakukan 

dengan desain penelitian eksperimen adalah penelitian Iyer et al. (2012) yang 

melakukan penelitian dengan metode eksperimen pada 78 mahasiswa MBA 

mengenai peran alat bantu pengambilan keputusan untuk mengurangi 

penghindaran risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian 

menyoroti pentingnya peran kepribadian dari pengambil keputusan dalam 

merancang suatu alat bantu yang efektif dalam pengambilan keputusan dan 

pentingnya lingkungan kerja sebagai anteseden disposisional afektif. Studi ini 

juga berkontribrusi untuk pertumbuhan literatur akuntansi untuk lebih 

memperhatikan pengaruh ambiguitas hasil dalam pengambilan keputusan 

investas dan faktor yang memengaruhi penghindaran ambiguitas hasil. Studi ini 

tidak hanya berimplikasi dalam penggunaan alat bantu pengambilan keputusan 

investasi namun juga dalam hal keputusan penganggaran modal.    
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Selain penelitian Carmona et al. (2011) serta Dilla dan Steinbart (2005) 

yang menjadi dasar dalam penelitian ini, sebenarnya terdapat beberapa 

penelitian eksperimen laboratorium yang telah memberikan kontribusi dalam 

bidang kajian mengenai balanced scorecard. Masalah yang sering diangkat 

dalam penelitian-penelitian balanced scorecard adalah mengenai bias yang 

sering muncul dan penilaian kinerja menggunakan balanced scorecard dan 

penelitian-penelitian tersebut dilakukan untuk meminimalisir bias tersebut.  

 Lipe dan Salterio (2000;2002) melakukan studi mengenai perbandingan 

antara ukuran kinerja umum (common measures) dengan ukuran kinerja yang 

unik (unique measures) yang memberikan hasil empiris bahwa partisipan 

cenderung menggunakan ukuran kinerja yang umum dibandingkan yang unik 

atau dapat dikatakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat common 

measure bias pada partisipan. Pada perkembangannya,penelitian Lipe dan 

Salterio (2000;2002) banyak digunakan sebagai dasar penelitian-penelitian 

eksperimen selanjutnya. Seperti penelitian eksperimen Hibets, et al. (2006)  

yang mengadaptasi penelitian Lipe dan Salterio (2000) mencoba meneliti 

mengenai bias pada common measures yang terjadi pada balanced scorecard 

yang  dihubungkan dengan cognitive effort dan kemampuan memecahkan 

masalah secara umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa superior akan 

lebih cenderung menggunakan ukuran umum ketika kurang merasa yakin 

bahwa subordinat harus dievaluasi dengan ukuran yang berbeda dan ketika 

superior kurang merasa yakin bahwa target pasar subordinat adalah suatu yang 

unik. Adapula juga Gagne et al. (2006) studi eksperimen mengenai ukuran yang 

informatif dalam balanced scorecard.  Penelitian ini menunjukkan bahwa baik 

ukuran yang umum maupun yang unik, keduanya dipertimbangkan dalam 

evaluasi kinerja menggunakan balanced scorecard. 



 

 

53 

 

Selain itu adapula penelitian eksperimen lain mengenai balanced scorecard 

yang juga mengangkat mengenai masalah bias yang muncul dalam 

penggunaan balanced scorecard.  Porporato (2008) melakukan penelitian 

eksperimen mengenai pengaruh keahlian subjek dan tujuan penggunaan 

terhadap desain BSC. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa perbedaan 

latar belakang keahlian mempengaruhi pemahaman dan penilaian dalam 

penggunaan BSC.  Adapula Wong-On-Wing, et al. (2007) yang menjelaskan 

bahwa bias dapat muncul dari raters yang kurang mampu memahami mengenai 

perbandingan antara kualitas strategi dengan usaha serta kemampuan dari 

ratees (dalam hal ini adalah manajer divisi yang dievaluasi) sebagai penentu 

potensi kinerja juga dapat mengimplikasikan bahwa pemahaman membawa 

pengaruh pada judgement penilaian. Selanjutnya, Cardinaels dan Veen-Dirks 

(2010) juga  melakukan penelitian eksperimen yang meneliti apakah partisipan 

cenderung lebih mempertimbangkan persepektif finansial atau finansial. Hasil 

empiris menunjukkan bahwa manajer cenderung lebih mempertimbangankan 

persepktif finansial daripada perspektif non-finansial. 

 Salah satu solusi untuk meminimalisir bias dalam penilaian kinerja dalam 

penggunaan balanced scorecard diungkapkan dalam penelitian eksperimen 

Banker et al. (2011) yaitu cara memberikan informasi mengenai strategi unit 

bisnis yaitu dengan memasukkan ukuran-ukuran yang berhubungan dengan 

strategi dalam balanced scorecard dan dengan menggunakan peta strategi.  

 

 

 

 

 


