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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL  

DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

3.1     Kerangka Konseptual 

Pada penelitian eksperimen ini peneliti akan melakukan pengembangan 

penelitian terdahulu, yaitu penelitian Carmona et al. (2011) yang membahas 

mengenai pemilihan proyek investasi dengan menggunakan pendekatan 

balanced scorecard. Peneliti merasa penelitian mengenai penilaian proyek masih 

perlu dikembangkan karena pertumbuhan investasi dalam bentuk proyek di 

Indonesia yang semakin baik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penting sekali 

untuk melakukan penilaian sebaik-baiknya untuk suatu proyek yang akan 

dibangun di Indonesia agar di masa depan tidak hanya memberikan return yang 

diharapkan oleh investor, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi 

perekonomian di Indonesia. Peneliti tertarik untuk memodifikasi penelitian ini 

dengan penelitian Dilla dan Steinbart (2005) dengan memasukkan faktor 

knowledge, yaitu pemahaman mengenai balance scorecard sebagai variabel 

yang nantinya akan menjadi variabel independen untuk mengetahui peran 

pemahaman balanced scorecard  dalam memilih proyek investasi dengan 

balance scorecard. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian Carmona 

et al. (2011) yang belum mempertimbangkan faktor knowledge dalam 

penelitiannya. Padahal, menurut DeSimone dan Harris (1998: 42-43)  knowledge 

merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku 

karyawan. 

Pada penelitian ini, teori agensi merupakan grand theory yang akan 

digunakan karena penelitian menggunakan variabel alokasi bonus untuk 
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mengetahui peran variabel ini terhadap keputusan partisipan yang akan 

bertindak sebagai manajer investasi dalam memilih proyek investasi dengan 

pendekatan balanced scorecard. Manajer investasi merupakan salah satu 

manajer operasional yang dalam yang bertindak sebagai agen dan yang 

bertindak sebagai prinsipal adalah pemegang saham. Teori agensi menjelaskan 

bahwa sistem reward dapat diterapkan untuk dapat menyeleraskan antara 

kepentingan dan tujuan (Luthans, 2005:133). Alokasi bonus merupakan bentuk 

reward insentif yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, menurut 

Eisenhardt (1988) kompensasi merupakan salah satu kontrak yang efisien antara 

prinsipal dan agen. Bonus merupakan salah satu bentuk kompensasi yang 

diharapkan dapat mengatasi konflik antara prinsipal dan agen. Teori pendukung 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akuntansi positif, teori atribusi, 

dan teori belajar kognitif. 

Teori akuntansi positif juga digunakan dalam penelitian ini karena dalam 

teori akuntansi positif terdapat hipotesis perencanaan bonus yang 

menghubungkan pengaruh bonus dengan kinerja termasuk kebijakan atau 

keputusan yang diambil. Selain itu,  Alokasi bonus merupakan salah satu yang 

menjadi faktor yang berasal dari lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku 

karyawan termasuk manajer (De Simone dan Harris, 1998:46). 

Selanjutnya, karena dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel 

knowledge  berupa pemahaman mengenai balanced scorecard  sebagai variabel 

yang memengaruhi keputusan manajer investasi dalam memilih proyek maka 

dalam penelitian ini digunakan teori belajar kognitif sebagai teori pendukung. 

Pada penelitian ini, partisipan dalam kelompok yang di treatment akan diberikan 

pemahaman atau transfer pengetahuan mengenai balanced scorecard dan 

melalui hal ini proses belajar terjadi.  Teori belajar kognitif merupakan teori yang 
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memberikan pengertian bahwa belajar merupakan peristiwa mental bukan 

peristiwa behavioral yang bersifat jasmaniah. Menurut para ahli kognitif, tingkah 

laku manusia yang tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa proses 

mental antara lain motivasi, kesengajaan, dan keyakinan (Syah, 2012:103). 

Secara kognitif, dalam peristiwa belajar akan dilalui proses pengamatan dan 

pemahaman dan dalam proses belajar akan diberikan ruang agar mereka yang 

belajar dapat menjadi seorang problem solver. Hal inilah yang akan dilakukan 

pada penelitian ini. Partisipan akan diberi kesempatan untuk melalui proses 

berpikir dalam suatu permasalahan setelah mereka diberikan pemahaman 

mengenai balanced scorecard. 

Teori pendukung terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

atribusi. Teori ini digunakan sebagai dasar mengenai alasan seseorang 

mengambil keputusan. Melalui teori atribusi diharapkan dapat ditelusuri alasan 

atau latar belakang di balik keputusan seseorang. Variabel-variabel independen 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah faktor eskternal yang menjadi 

atribusi situasional yang mempunyai kemungkinan untuk memengaruhi 

keputusan partisipan. Namun hal yang tidak dapat dilewatkan begitu saja adalah 

bahwa keputusan kembali pada diri setiap partisipan dan terdapat faktor-faktor 

internal yang disebut dengan atribusi disposisional antara lain kepribadian, 

motivasi, dan kemampuan yang dapat memengaruhi keputusan partisipan 

(Luthans, 2006:209) .      

Konsep dari penelitian eksperimen ini digambarkan dalam Gambar 3.1 

berikut in 
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Gambar 3.1 
 Kerangka Konseptual 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2     Hipotesis Penelitian 

3.2.1 Peran Incentive Reward (alokasi bonus) terhadap pengambilan 

keputusan pemilihan proyek investasi.  

Menurut teori agensi, munculnya konflik agensi antara prinsipal dan agen 

akan menimbulkan kemungkinan bahwa agen dapat bertindak tidak sesuai 

dengan keinginan prinspal (Jensen dan Meckling, 1976). Pada suatu organisasi, 

terdapat beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai agen dengan 

kepentingannya masing-masing. Manajer operasional merupakan salah satu 

pihak yang dapat bertindak sebagai agen dalam sebuah organisasi. 

Pengelompokkan dan pendefinisian prinsipal dan agen sangat penting untuk 

membuat sistem pengendalian internal dalam organisasi, salah satunya melalui 

skema kompensasi (Ramadhanti, 2013).  

Alokasi bonus merupakan salah satu bentuk kompensasi yanng 

diterapkan perusahaan. Berdasarkan teori agensi dan teori akuntansi positif 

khususnya pada hipotesis perencanaan bonus, dapat diketahui bahwa bonus 

3. Teori Belajar Kognitif 

Alokasi  
Bonus 

Pemahaman (knowledge) 
Mengenai 

Balanced Scorecard 

Keputusan Pemilihan Proyek 
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akan memengaruhi perilaku jajaran manajer termasuk dalam pengambilan 

keputusan. Bonus dapat menjadi alat pengendali agar manajer sebagai agen 

dapat bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan keinginan prinsipal 

namun sebaliknya, bonus juga dapat memicu perilaku yang menimbulkan 

masalah bagi perusahaan. Kebijakan mengenai bonus juga dapat memicu 

perilaku manajer yang justru menimbulkan masalah bagi perusahaan. (Hansen 

dan Mowen, 2005:132). 

Selain teori agensi dan teori akuntansi positif yang memang digunakan  

untuk menelusuri hubungan antara alokasi bonus dengan perilaku manajer 

terdapat teori lain yang tidak dapat dikesampingan ketika membahas mengenai 

pengambilan keputusan. Teori ini diharapkan dapat menguatkan rasionalisasi 

mengenai dasar pengambilan keputusan dari partisipan yang bertindak sebagai 

manajer investasi karena teori ini merupakan teori yang memberikan penjelasan 

atau penilaian mengenai alasan orang lain melakukan sesuatu dengan cara 

tertentu (Robbins, 2004:47). Menurut  Luthans (2006:209), atribusi mengacu 

pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku pihak lain atau dirinya 

sendiri. Oleh karena itu, selain rasionalisasi yang telah dijelaskan pada teori 

agensi dan teori akuntansi positif, dalam teori atribusi ini juga dijelaskan 

mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan partisipan dalam mengambil 

keputusan.  

Alokasi bonus yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan dua dasar yang berbeda, yaitu dengan menggunakan dasar 

kinerja proyek dari sisi perspektif keuangan saja dan yang kedua adalah 

berdasarkan kinerja proyek dari semua perspektif balanced scorecard . Peneliti 

ingin melihat apakah alokasi bonus ini akan memengaruhi keputusan partisipan 

sebagai manajer investasi. Melalui hal ini juga diharapkan juga dapat diketahui 
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apakah partisipan sebagai manajer hanya mementingkan kepentingan pribadi 

atau kepentingan jangka pendek atau mementingkan kepentingan jangka 

panjang. Pengaruh dari insentif banyak dibahas dalam penelitian terdahulu 

karena insentif merupakan salah satu yang menjadi motivasi karyawan atau 

manajer dalam suatu perusahaan sehingga hal ini dapat memengaruhi perilaku 

karyawan atau manajer termasuk keputusan yang diambilnya. 

Kachelmeier dan Shehata (1992) melakukan penelitian eksperimen 

laboratorium dengan subjek penelitian warga negara Republik Rakyat China 

(RRC) mengenai pemilihan risiko yang dipengaruhi  oleh variabel insentif 

moneter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif moneter ternyata 

membawa pengaruh pada pengambilan risiko.  

Bonner et al. (2000) melakukan penelitian eksperimen laboratorium 

mengenai pengaruh insentif terhadap penugasan di bidang akuntansi 

manajemen. Riset ini dilakukan untuk menemukan hubungan antara tipe 

penugasan dan tipe skema insentif, serta kinerja penugasan yang diterima. 

Penelitian ini menemukan bahwa kinerja dalam tiap-tiap jenis penugasan 

memberikan tingkat sensitifitas yang berbeda-beda terhadap peningkatan usaha 

yang disebabkan oleh insentif keungan dan tidak dapat menghasilkan upaya 

yang sama pada tiap-tiap skema insentif. Penelitian ini mengungkap bahwa 

insentif hanya meningkatkan kinerja hanya dalam sekitar satu setengah dari 

percobaan. Jika kompleksitas penugasan semakin tinggi dan keterampilan rata-

rata subjek menjadi menurun, kemungkinan insentif dapat meningkatkan kinerja 

akan menjadi kecil. Skema insentif yang paling jelas menunjukkan efek positif 

dari insnetif adalah skema kuota, kemudian diikuti dengan skema piece-rate, 

skema tournament, dan skema suku bunga tetap. 
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Faliany (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh insentif 

terhadap hubungan sebab-akibat dalam balanced scorecard dengan 

menggunakan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang ada di 

Jakarta. Penelitian ini dilakukan karena terjadinya inkonsitensi hasil penelitian 

mengenai ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antar perspektif dalam 

balanced scorecard.   Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Faliany (2009) ini 

menggunakan variabel insentif sebagai variabel yang memengaruhi hubungan 

sebab-akibat dalam balanced scorecard. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel insentif memberikan pengaruh pada produktivitas karyawan. 

Peningkatan produktivitas karyawan merupakan salah satu hal yang dicapai 

dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dan akan berakibat pada 

perbaikan bisnis. Perbaikan pada bisnis internal akan berdampak pada 

peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan kepuasan pelanggan akan 

berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan variabel insentif merupakan salah satu variabel yang 

memengaruhi keberhasilan penerapan balanced scorecard.  

Carmona, et al. (2011) melakukan riset eksperimen untuk mengetahui 

pengaruh incentive reward, strategi pengomunikasian (peta strategi), dan budaya 

terhadap keputusan manajer dalam memilih proyek menggunakan balanced 

scorecard .  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.   

Hasil riset Carmona et al. (2011) menunjukkan bahwa faktor kebudayaan, 

rewards¸ dan peta strategi memengaruhi pengambilan keputusan capital 
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budgeting. Terkait dengan reward , hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

partisipan yang berasal dari Amerika Serikat dengan kebudayaan individualistis 

memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memiliih proyek dengan tujuan 

keuangan jangka pendek daripada partisipan yang berasal dari Spanyol yang 

memiliki latar belakang kebudayaan collectivist. Selanjutnya, ketika struktur 

reward hanya berdasarkan hasil keuangan jangka pendek maka partisipan akan 

cenderung memilih proyek yang menjanjikan hasil keuangan jangka pendek yang 

besar dan ketika stuktur reward organisasi berdasarkan hasil dari setiap 

perspektif balanced scorecard secara setara maka partisipan akan cenderung 

memilih proyek yang memberikan hasil secara merata pada masing-masing 

perspektif balanced scorecard.  Ketika struktur reward hanya berdasarkan hasil 

keuangan jangka pendek maka partisipan dengan budaya individualistic  akan 

memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memilih proyek yang 

menjanjikan hasil keuangan jangka pendek yang besar  dibandingkan dengan 

partisipan yang berasal dari Spanyol yang memiliki latar belakang kebudayaan 

collectivist. Begitupun dengan bentuk visual dari peta strategi. Kecenderungan 

untuk memilih proyek dengan hasil keuangan jangka pendek paling besar 

menunjukkan nilai yang lebih besar saat partisipan didukung dengan peta 

strategi berbentuk pyramid saat mengambil keputusan  dibandingkan saat 

peserta didukung oleh peta strategi silo.     

Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Lee (2012) mengenai 

perbedaan dalam jenis kontrak insentif dan time pressure terhadap kinerja audit 

judgment.  Jenis insentif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontrak 

insentif dengan dasar kinerja relatif dan kontrak insentif dengan menggunakan 

profit sharing contract. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa kedua jenis kontrak insentif ini menghasilkan audit judgment yang 
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berbeda. Secara umum, kinerja audit ternyata lebih baik ketika kontrak insentif 

menggunakan dasar kinerja relatif daripada profit sharing. Selain itu,  hasil 

menunjukkan bahwa di bawah dua kontrak insentif ini terjadi peningkatan 

tekanan waktu secara signifikan yang mendukung perbaikan penarikan, 

pengakuan, dan total efisiensi, tetapi secara khusus di bawah kontrak insentif 

dengan menggunakan dasar kinerja relatif  terjadi penurunan penarikan  dan 

kinerja keseluruhan. Dalam kasus ini kontrak insentif dengan menggunakan 

kinerja relatif masih dapat membuat lebih baik daripada kontrak insnetif dengan 

menggunakan profit sharing.   

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, 

insentif merupakan suatu hal yang dapat memengaruhi keputusan, kinerja, dan 

perilaku karyawan atau manajer. Pengaruh dari insentif ini membuat kebijakan 

mengenai skema atau alokasi insentif perlu dipertimbangkan dengan cermat 

karena insentif sebenarnya dapat menjadi salah satu alat yang di satu sisi dapat 

membantu mengendalikan perilaku disfungsional karyawan namun di sisi lain 

justru juga dapat memicu munculnya perilaku disfungsional atau perilaku 

oportunistik karyawan yang dapat merugikan organisasi atau perusahaan. Oleh 

karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan terkait insentif adalah sebagai 

berikut  

H1 : Terdapat perbedaan keputusan pemilihan proyek saat alokasi bonus 
ditetapkan berdasarkan kinerja keuangan saja dengan saat alokasi bonus 
ditetapkan berdasarkan kinerja keseluruhan dari seluruh perspektif 
balanced scorecard.    

3.2.2 Peran Pemahaman Mengenai Balance Scorecard (BSC Knowledge) 

terhadap pengambilan keputusan pemilihan proyek investasi 

Pada penelitian eksperimen ini, peneliti mencoba untuk menguji 

mengenai sejauh apa pengaruh pemahaman mengenai balanced scorecard 

memengaruhi pengambilan keputusan partisipan dalam hal pemilihan proyek 
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dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. Pemahaman atau 

knowledge merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi 

perilaku karyawan namun masih jarang dibahas dalam penelitian eksperimen 

mengenai pengambilan keputusan investasi.  

Pada penelitian ini, pengetahuan mengenai balanced scorecad disalurkan 

kepada partisipan melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini 

juga menggunakan teori belajar kognitif sebagai teori pendukung. Teori belajar 

kognitif merupakan teori yang mengungkapkan bahwa proses pembelajaran 

bukan hanya kegiatan behavioral yang dapat diamati secara langsung namun 

juga kegiatan mental.  Menurut pandangan kognitif, tingkah laku manusia yang 

tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental antara 

lain motivasi, kesengajaan, keyakinan (Syah, 2012:103). Oleh karena itu, 

meskipun manusia telah melalui proses pembelajaran namun hasil dari 

pembelajaran tersebut juga turut ditentukan oleh motivasi, kesengajaan, dan 

keyakinan manusia tersebut. Teori belajar kognitif juga dikembangkan oleh para 

pakar kognitif yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut teori belajar 

Gestalt, orang yang belajar melalui proses mengamati stimulus secara satu 

kesatuan dan situasi belajar turut menentukan peningkatan pembelajaran 

seseorang dibandingkan dengan hukuman atau imbalan (Dalyono, 2012:35-36). 

Kemudian, teori belajar cognitive-field  dari Lewin yang berpendapat bahwa 

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

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). Selanjutnya, aplikasi teori belajar menurut Piaget, yaitu siswa harus 
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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, 2012:39). Adapula 

konsep Bruner, yaitu dalam suatu konsep belajar siswa harus diberikan 

kesempatan menjadi problem solver dan melalui hal tersebut memungkinkan 

mereka mempelajari konsep dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka sendirfi 

(Dalyono, 2012:42).  Oleh karena itu, manusia berhak memutuskan apakah dia 

akan menerima atau menolak pembelajaran tersebut. Selain itu, dalam proses 

pembelajaran kondisi belajar, motivasi, kebutuhan, tujuan, tekanan dari dalam 

diri individu, tantangan dan permasalahan akan turut menentukan apakah tujuan 

pembelajaran akan tercapai atau tidak. Pada penelitian ini, para partisipan 

nantinya juga akan diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahan sendiri 

sebagai bagian dari pembelajaran.  

Teori atribusi juga menjadi teori pendukung dalam hipotesis ini karena 

seperti yang telah tersebut di atas bahwa dalam pengambilan keputusan 

terdapat hal-hal lain yang tidak dapat dikesampingkan. Sekalipun pembelajaran 

telah dilakukan namun terdapat kemungkinan bahwa keputusan partisipan tidak 

selalu sesuai dengan yang diprediksikan. Hal ini karena dalam keputusan 

seseorang terdapat hal lain yang mendasari keputusan tersebut. Berdasarkan 

teori atribusi yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab 

perilaku pihak lain atau dirinya sendiri menimbulkan kemungkinan bahwa 

meskipun pemahaman telah diterima dengan baik, partisipan bisa saja akan 

menunjukkan perilaku yang berbeda. Begitupun sebaliknya, meskipun 

pemahaman mungkin tidak masuk secara maksimal namun jika secara 

kepribadian atau motivasi mengarahkan pada keputusan yang diinginkan,  
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keputusan yang diharapkan akan diambil. Oleh karena itu, teori ini digunakan 

sebagai teori pendukung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bonner (1990) memberikan kontribusi 

mengenai pentingnya pengetahuan  terkait penugasan sebelum mengambil 

suatu keputusan. Sampel yang digunakan dan yang akan dibandingkan adalah 

auditor yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman. Hal yang 

ditekankan adalah mengenai seleksi isyarat  (cue selection) dan pembobotan 

seleksi (cue weighting). Pada pengetahuan ini diketahui bahwa pengetahuan 

terkait penugasan lebih berperan dibandingkan tingkat pengalaman auditor. 

Pengalaman auditor hanya berperan dalam judgment risiko analitis pada 

perusahaan yang kedua yang menggunakan formulir untuk menilai risiko 

prosedur analitis dan mempunyai instruksi yang luas mengenai bagaimana 

menggunakan formulir tersebut termasuk isyarat mana yang relevan dan sesuai 

untuk menilai risiko analitis, sedangkan pada perusahaan pertama yang tidak 

memiliki informasi seperti perusahaan kedua  menunjukkan tidak adanya 

perbedaan antara auditor berpengalaman dan tidak berpengalaman . Auditor 

yang berpengalaman dianggap memiliki pengetahuan lebih mengenai isyarat 

dalam penilaian risiko prosedur analitis  yang relevan dibandingkan yang belum 

berpengalaman. Selain itu, auditor yang berpengalaman dianggap lebih memiliki 

pengetahuan mengenai isyarat pembobotan pada penilaian risiko analitis. 

Auditor yang belum berpengalaman dianggap belum pernah memperoleh umpan 

balik ketika terjadi suatu kesalahan padahal isyarat tersebut dibutuhkan untuk 

mendeteksi kesalahan dan memperkecil risiko analitis. Hasil penelitian ini adalah 

bahwa pengetahuan terkait penugasan dapat membantu auditor yang 

berpengalaman mempertimbangkan antara seleksi isyarat dan pembobotan 

isyarat hanya pada penilaian risiko analitis (tidak untuk penilaian risiko 
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pengendalian). Penelitian Bonner (1990) ini sangat berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

juga merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk melihat peran 

pengetahuan terkait penugasan. Selain itu, subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini juga bukan merupakan subjek yang berpengalaman langsung 

dalam hal pengambilan keputusan proyek dengan pendekatan balanced 

scorecard yang didukung oleh penelitian Bonner (1990) bahwa pengetahuan 

terkait penugasan lebih berperan dibandingkan dengan pengalaman. Hal ini akan 

dibuktikan lebih lanjut dalam pengujian statistik. 

Dearman dan Shields (2001) meneliti pengaruh pengetahuan manajer 

mengenai biaya terhadap kinerja cost-based judgment. Berdasarkan penelitian 

ini diketahui bahwa manajer yang mempunyai pengetahuan mengenai activity- 

based costing (ABC) atau struktur pengetahuan mengenai aktivitas terkait 

informasi biaya akan relatif lebih baik dalam memberikan judgement.  

Sebaliknya, manajer yang hanya memiliki pengetahuan mengenai akuntansi 

biaya, maka judgement yang diberikan akan kurang baik. Berdasarkan penelitian 

ini dapat diketahui semakin spesifik pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait 

keputusan yang akan diambil semakin baik keputusan yang akan dibuatnya. 

Oleh karena itu, pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini dirancang  

spesifik sesuai dengan penugasan atau keputusan yang akan dibuat, yaitu 

mengenai pengambilan keputusan investasi dengan pendekatan balanced 

scorecard. Materi balanced scorecard  yang diadapatsi oleh peneliti hanya yang 

materi-materi yang memuat konsep balanced scorecard, tujuan penggunaannya 

balanced scorecard¸ dan kelebihan balanced scorecard  untuk diterapkan 

sebagai alat evaluasi dan pendukung pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan 

agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.  
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Penelitian yang dilakukan Dilla dan Steinbart (2005) mengenai pengaruh 

pemahaman balanced scorecard terhadap pertimbangan ukuran unik dan ukuran 

umum dalam pengambilan keputusan mengenai evaluasi kinerja subordinat dan 

pengalokasian bonus. Partisipan yang digunakan adalah mahasiswa strata satu. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa partisipan yang memiliki pemahaman 

mengenai balanced scorecard akan cenderung menggunakan ukuran unik dan 

ukuran umum secara seimbang dalam mengevaluasi kinerja subordinat dan 

mengalokasikan bonus.  Seperti penelitian Bonner (1990), penelitian Dilla dan 

Steinbart (2005) ini juga memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui peran pengetahuan terkait 

penugasan dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian Dilla dan Steinbart 

(2005), partisipan yang memperoleh pemahaman mengenai balanced scorecard  

dapat menerapkan bahwa semua ukuran menjadi penting dalam evaluasi. Pada 

penelitian ini pun diharapkan partisipan yang memperoleh pemahaman balanced 

scorecard  dapat mempertimbangkan keseluruhan fokus untuk mengambil 

keputusan. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa 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. Hasil yang menarik di sini adalah bahwa 

tampilan grafik dan tabel justru membawa efek yang merugikan pada laba untuk 

pengguna dengan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai akuntansi biaya. 
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Hal ini menandakan akan terdapat perbedaan penilaian pada partisipan dengan 

tingkat pemahaman yang berbeda.  

Penelitian Porporato (2008) melakukan 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.  Hal ini secara tidak 

langsung mengimplikasikan bahwa pemahaman juga berpengaruh positif 

terhadap penilaian karena keahlian yang berbeda turut menggambarkan tingkat 

pemahaman yang berbeda. Pada penelitian ini juga digunakan mahasiswa dari 

dua jurusan yang berbeda yaitu akuntansi dan manajemen. Meskipun keduanya 

memperoleh pemahaman balanced scorecard ¸ namun bisa jadi tingkat 

pemahaman antar keduanya akan berbeda dan bisa jadi kemampuan mereka 

untuk menerapkan pengetahuan ini dalam pengambilan keputusan juga akan 

berbeda. 

Studi yang dilakukan oleh Handoko dan Gudono (2006) mengenai 

pengaruh aspek kognitif dan afektif terhadap pengambilan keputusan 

menggunakan balanced scorecard. Aspek kognitif dalam hal ini adalah 

pengetahuan, opini, dan keyakinan tentang lingkungan, manusia, atau perilaku 

seseorang (Kreitner dan Kinicki, 2000). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan mengenai balanced scorecard  dapat membuat pengambil 

keputusan mempertimbangkan baik ukuran umum maupun ukuran khusus dalam 

mengambil keputusan mengenai penilaian kinerja dengan menggunakan 

balanced scorecard. Meskipun kedua ukuran ini diketahui memengaruhi dalam 

mengambil keputusan, pengambil keputusan lebih cenderung pada ukuran 

umum daripada ukuran yang unik.  
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Wong-On-Wing  et al. (2007)  menjelaskan bahwa bias dapat muncul dari 

raters (pihak yang melakukan evaluasi atau penilaian) 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. Hal ini juga dapat mengimplikasikan bahwa 

pemahaman membawa pengaruh positif pada judgement penilaian. Selain  itu, 

hal ini secara tidak langsung juga mengimplikasikan bahwa meskipun seseorang 

memahami suatu pengetahuan namun untuk dapat menerapkan pengetahuan itu 

dengan baik untuk mengambil keputusan seseorang harus memahami terlebih 

dahulu kasus yang diberikan dan harus diarahkan agar pengetahuan tersebut 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

Picur (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan 

akuntansi terhadap tendensi pengambil keputusan menolak informasi yang 

bernilai tambah dalam pengukuran kekayaan dan keputusan distribusi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan memengaruhi secara negatif 

kemampuan pengambil keputusan untuk memasukkan informasi yang bernilai 

tambah dalam pengukuran kekayaan dan distribusi keputusan 

pendistribusiannya.  Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengetahuan 

akuntansi  dapat memicu perilaku disfungsional, yaitu menganggu proses 

pengukuran kekayaan dan keputusan pendistribusiannya.   

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka peneliti menduga bahwa 

faktor pengetahuan membawa pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut   

H2 : Terdapat perbedaan keputusan pemilihan proyek antara yang memperoleh 
pemahaman balanced scorecard dengan yang tidak mendapat 
pemahaman balanced scorecard. 

Selanjutnya, masih mengenai pemahaman balanced scorecard, ketika  

pemahaman balanced scorecard diterima dengan baik oleh partisipan maka 
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harus diuji lebih lanjut apakah dengan pemahaman yang lebih baik tersebut 

partisipan akan memilih proyek yang baik secara keseluruhan. Hal ini tentu perlu 

dilakukan pengujian lebih lanjut karena  ada hal lain yang tidak dapat 

dikesampingkan begitu saja dan dapat memengaruhi. Hal ini disebabkan bahwa 

menurut teori belajar kognitif pembelajaran merupakan peristiwa mental sehingga 

setiap individu yang belajar sekalipun sudah memperoleh pemahaman namun 

keputusan tetap kembali pada individu masing-masing apakah pengetahuan 

yang diterima akan memengaruhi keputusan mereka atau tidak atau apakah 

pembelajaran tersebut akan diterima atau tidak. Selain itu, diperkuat oleh teori 

atribusi bahwa terdapat dua penyebab atas perilaku orang lain atau dirinya 

sendiri yaitu atribusi disposisional yang berasal dari dalam diri individu yaitu 

kepribadian, motivasi, atau kemampuan dan atribusi situasional yang berasal dari 

faktor eksternal yang dihubungkan dengan pengaruh sosial dari orang lain 

(Luthans,2006:209). Oleh karena itu, meskipun telah menerima pemahaman 

dengan baik namun dalam pengambilan keputusan terdapat penyebab-penyebab 

lain yang memungkinkan partisipan tidak memilih proyek yang baik secara 

keseluruhan seperti yang dipelajari dalam balanced scorecard.  

Namun jika hasil penelitian-penelitian terdahulu seperti hasil penelitian 

Bonner (1990), Dearman dan Shield (2001), Dilla dan Steinbart (2005), dan 

Handoko dan Gudono (2006)  diketahui bahwa pemahaman yang lebih baik 

mengenai suatu pengetahuan tertentu terkait penugasan yang dilakukan  akan 

membuat pengambil keputusan memberikan judgment yang lebih baik. Oleh 

karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :  

H2a :  Partisipan yang telah diberi pengetahuan mengenai balanced scorecard 

akan lebih mempertimbangkan proyek yang terbaik secara keseluruhan 

daripada proyek yang baik hanya dari sisi keuangan. 


