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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Uji Pilot Study 

Sebelum melakukan penelitian eksperimen laboratorium yang 

sesungguhnya, peneliti terlebih dahulu melakukan pilot study atas instrumen dan 

prosedur eksperimen yang akan digunakan. Pilot study ini dilakukan untuk 

mengukur pemahaman partisipan terhadap instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian eksperimen laboratorium dan apakah instrumen perlu untuk 

disempurnakan kembali sebelum digunakan dalam eksperimen laboratorium 

yang sesungguhnya. 

Partisipan yang mengikuti uji pilot study ini berjumlah 14 orang yang dibagi 

dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimental (kelompok A) dan kelompok 

kontrol atau pengendalian (kelompok B). Uji pilot study dilakukan dalam durasi 

yang sama dengan penelitian eksperimen laboratorium yang sebenarnya akan 

dilakukan. Hal ini untuk mengetahui apakah respon partisipan sesuai dengan 

tujuan dari penelitian ini dan jika untuk  melakukan antisipasi atas hambatan dan 

kekurangan sebelum penelitian eksperimen laboratorium yang sebenarnya 

dilakukan.  

Berikut adalah Tabel yang menjelaskan data demografis partisipan yang 

berpartisipasi dalam uji pilot study : 
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Tabel 5.1 
Data Demografis Partisipan Pilot Study 

 
 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Pengambilan data demografis partisipan pilot study  bertujuan untuk mengetahui 

apakah pengelompokkan partisipan dalam pilot test telah memenuhi asumsi    

keseimbangan atau keseteraan antara kelompok eksperimental dan kelompok kontrol 

dalam hal tingkat intelegensi, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan. Asumsi 

kesetaraan ini harus dipenuhi agar hal-hal terkait data demografis ini tidak menjadi 

variabel pengganggu yang dapat memengaruh hasil penelitian sehingga diharapkan hasil 

yang diperoleh merupakan hasil akibat perlakuan yang diberikan dan peneliti juga 

memperoleh keyakinan bahwa instrumen yang digunakan dapat mendukung tercapainya 

tujuan penelitian ini. 

Pada uji barsch learning style inventory diketahui bahwa sebagian besar 

partispan memiliki gaya belajar visual sehingga materi pembelajaran yang dibuat 

oleh peneliti dalam bentuk materi tertulis dalam bentuk handout seharusnya 

dapat  membantu proses pembelajaran pada partisipan. Pada evaluasi yang 

dilakukan pada kelompok eksperimental setelah mereka memperoleh 

Data 
Demografis 

Eksperimental Kontrol Total/ 
(A) (B) Rata-rata Total 

Rentang Umur 21-25 23-26 24,2 
Jurusan       
   S2 
Manajemen 1 (7,14%) 1 (7,14%) 14,3% 
   S2 Akuntansi 4 (28,57%) 4 (28,57%) 57,1% 
   PPAK 1 (7,14%) 1 (7,14%) 14,3% 
   S1 
Manajemen 1 (7,14%) 1 (7,14%) 14,3% 
Total 7 (50%) 7 (50%) 100% 
Jenis Kelamin       
   L 2 (14,28%) 2 (14,28%) 28,6% 
   P 5 (35,71%) 5 (35,71%) 71,4% 
 Total     100,0% 
Rata-rata IPK 3,59 3,56 3,58 
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pemahaman mengenai balanced scorecard  diketahui bahwa 57,14% partisipan 

di kelompok eksperimental memahami materi balanced scorecard yang 

diberikan, 28,57% partisipan di kelompok eksperimental berada dalam penilaian 

cukup paham, dan 14, 29 % partisipan sangat paham mengenai materi yang 

diberikan. Namun, ada beberapa saran yang diberikan oleh partisipan agar 

materi lebih mudah dipahami dan menarik untuk dibaca, yaitu menampilkan lebih 

banyak gambar, menggunakan kata-kata yang lebih mudah untuk dipahami, dan 

menambahkan materi dasar yang mudah untuk diserap oleh partisipan. Pada 

beberapa bagian terdapat materi-materi yang sulit dipahami oleh partisipan 

sehingga pada penelitian eksperimen laboratorium yang sesungguhnya ada 

bagian-bagian yang dihilangkan dan diganti dengan materi yang lebih mudah 

dipahami tanpa mengubah substansi, topik, dan tujuan dari pemberian materi 

balanced scorecard tersebut.  

Selanjutnya, dalam  manipulation check yang dilakukan pada bagian akhir uji 

pilot study, peneliti mengajukan 7 buah pertanyaan untuk kelompok 

eksperimental dan 5 buah pertanyaan untuk kelompok kontrol. Pertanyaan ini 

diajukan secara tertulis dan partisipan memberikan penilaiannya dalam skala 1 

sampai dengan 6. Berikut adalah rata-rata nilai pada setiap pertanyaan 

Tabel 5.2 
Penilaian Manipulation Check Pada Uji Pilot Study  

 

No  Pertanyaan 
Rata-rata Penilaian 

Kelompok 
Rata-
rata 
Total Eksperimental Kontrol 

1. 
Apakah menurut Anda kasus ini mudah 
untuk 4,29 4,29 4,29 

   dipahami? 

2. 
Apakah menurut Anda kasus ini mudah 
untuk 4,43 3,71 4,10 

   diselesaikan? 

3. 
Apakah menurut Anda kasus ini 
realistis? 4,71 4,43 4,58 

4.  
Apakah Anda mengira tujuan dari 
penelitian ini? 4,00 3,71 3,87 

 Apakah Anda mengalami kebosanan 3,86 4,43 4,12 
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5.  

menjadi partisipan dalam penelitian ini ? 

6. 
Apakah materi pemahaman balanced 
scorecard mudah untuk  3,71  

3,71 

  mudah untuk dipahami? 

7. 
Apakah Anda merasa bahwa pemberian 
materi mengenai  4,43  

4,43 

  
balanced scorecard memberi dampak 
pada jawaban Anda? 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 Berdasarkan Tabel 5.2  pada poin pertanyaan nomer 1 diketahui bahwa 

kasus yang diberikan pada uji pilot study dapat dipahami dengan baik oleh 

partisipan pada kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Hal ini terlihat 

dari nilai rata-rata kedua kelompok ini yang menunjukkan nilai diatas 3. Meskipun 

demikian, dalam manipulation check  pilot study ini peneliti tetap menanyakan 

saran partisipan agar kasus nyaman untuk dibaca sehingga lebih mudah untuk 

dipahami dan meminimalisir kejenuhan partisipan. Partisipan memberikan saran 

untuk lebih mempersingkat penjelasan mengenai kasus langsung pada inti 

permasalahan agar partisipan tidak bosan membaca kasus dan pada akhirnya 

kehilangan fokus dalam menyelesaikan kasus dengan baik. Saran ini 

diimplementasikan peneliti dengan menghilangkan beberapa kalimat yang tidak 

efektif sehingga membuat ilustrasi kasus lebih sistematis dan langsung pada inti 

permasalahan.   

Selanjutnya untuk kemudahan penyelesaian kasus dan pendapat partisipan 

mengenai apakah kasus dalam penelitian ini realistis, para partisipan di 

kelompok eksperimental dan kelompok kontrol memberikan penilaian dengan 

nilai rata-rata diatas 3. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan tidak merasa 

kesulitan dalam menyelesaikan kasus dan kasus dapat dianggap cukup realistis 

sehingga partisipan seharusnya tidak kesulitan dalam membayangkan kasus ini 

dalam realita di lingkungan bisnis.  Untuk pertanyaan poin nomer 4 mengenai 

tujuan dari penelitian ini, rata-rata total dari dua kelompok ini menunjukkan nilai 
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3,87. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan sedikit mengira tujuan dari penelitian 

ini. Nilai yang masih relatif berada dalam nilai tengah menunjukkan bahwa 

partisipan tidak mengetahui terlalu rinci mengenai tujuan dari penelitian ini. 

Partisipan juga tidak mengira tujuan dari perlakuan yang diberikan kepada 

mereka dan bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara kelompok 

eksperimental dan kelompok kontrol. Hal ini cukup baik karena dapat 

memperkecil kemungkinan bias dari jawaban yang diberikan partisipan dari 

kasus yang diberikan.  

 Selanjutnya, untuk poin nomer  5 mengenai tingkat kebosanan, partisipan di 

kelompok eksperimental memberikan penilaian dengan rata-rata 3,86. Hal ini 

menunjukkan bahwa partisipan tidak terlalu bosan mengikuti prosedur penelitian 

ini termasuk mengikuti proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat 

mengurangi bias akibat mortality effect. Meskipun demikian, peneliti tetap 

melakukan beberapa perbaikan dalam hal instrumen, materi pembelajaran, dan 

prosedur eksperimen dengan harapan pada cek manipulasi eksperimen 

laboratorium yang sesungguhnya partisipan lebih menikmati berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Untuk meminimalisasi kebosanan, peneliti mencoba untuk 

membuat materi pembelajaran dengan tampilan yang menarik sehingga lebih 

menarik untuk dibaca. Selain itu, prosedur penelitian dipersingkat dari 85 menit 

menjadi sekitar 70 menit. Perubahan durasi penelitian ini telah lewati uji coba 

terlebih dahulu sebelum ditetapkan.   

Untuk pertanyaan poin nomer 6 dan nomer 7 mengenai materi pemahaman 

balanced scorecard yang hanya diberikan pada kelompok eksperimental, 

partisipan dalam kelompok eksperimental uji pilot study  memberikan penilaian 

sebesar  3,71 untuk apakah materi pemahaman balanced scorecard mudah 

untuk dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa materi pemahaman balanced 
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scorecard cukup bisa untuk dipahami oleh partisipan. Pada penelitian 

eksperimen laboratorium yang sesungguhnya, peneliti mencoba untuk 

melakukan perbaikan dengan harapan dapat menambah tingkat pemahaman 

partisipan terhadap materi pemahaman balanced scorecard. Perbaikan untuk 

menguatkan pemahaman terhadap materi balanced scorecard  adalah dengan 

cara menggunakan susunan kalimat yang kebih sederhana dan ringkas dan 

memperjelas istilah-istilah yang dianggap sulit oleh partisipan. Untuk pertanyaan 

poin nomer 7 mengenai apakah pemahaman balanced scorecard  memberi 

dampak pada jawaban yang diberikan pada kasus, partisipan memberikan 

penilaian dengan rata-rata 4,43 dari skala 6. Hal ini menandakan bahwa 

pemahaman balanced scorecard  yang diberikan selama 20 menit pada 

partisipan cukup memberikan dampak pada jawaban partisipan. Namun, pada 

penelitian eksperimen laboratorium yang sebenarnya hal ini harus diuji lebih 

lanjut dalam uji statistik berdasarkan penilaian yang diberikan oleh partisipan 

dalam pengambilan keputusan proyek investasi.  

 

5.2 Lokasi dan Waktu Penelitian Eksperimen Laboratorium 

5.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di dalam kelas tertutup yang digunakan sesuai dengan 

jadwal kuliah partisipan. Hal ini dilakukan untuk kemudahan ketersediaan 

partisipan dalam mengikuti penelitian eksperimen ini. Kelas para partisipan 

berlokasi di Gedung F Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang.  Selama penelitian berlangsung kelas tertutup untuk pihak lain 

selain partisipan, peneliti, dan asisten peneliti. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan fokus partisipan dalam memahami materi dan mengerjakan 

penugasan. Pada satu kelas partisipan  dibagi ke dalam kelompok eksperimen 
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dan kelompok pengendalian melalui random assignment, yaitu dengan cara 

undian sehingga peneliti tidak dapat merencanakan dengan sengaja 

pengelompokkan partisipan sehingga diharapkan dapat mengurangi bias.  

Adanya random assignment bertujuan agar setiap kelompok perlakuan dapat 

diasumsikan memiliki kesetaraan dalam tingkat intelegensi, jenis kelamin, 

pendidikan, dan pengalaman kerja sebelum manipulasi dilakukan oleh peneliti. 

Hal ini penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa perbedaan hasil pada 

setiap kelompok disebabkan oleh adanya manipulasi bukan karena variabel di 

luar penelitian (Magdalena, 2012) 

 

5.2.2 Waktu Penelitian 

Eksperimen dilakukan dalam durasi waktu ± 75 menit. Waktu pelaksanaan 

penelitian pun dilakukan setelah jam kuliah selesai. Hal ini untuk mempermudah 

dalam hal meminta kesediaan partisipan untuk mengikuti penelitian eksperimen 

laboratorium. Penelitian dilakukan setelah partisipan dipersilahkan untuk 

beristirahat sejenak. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejenuhan yang terlalu 

dini pada partisipan. 

 

5.3 Uji Manipulation Check 

Sebelum masuk dalam pembahasan untuk uji hipotesis, terlebih dahulu peneliti 

akan membahas mengenai uji manipulation check untuk memastikan bahwa 

tidak ada variabel pengganggu, seperti kebosanan, kesulitan dalam memahami 

dan menyelesaikan kasus, kesulitan pemahaman materi yang menjadi treatment 

dalam penelitian ini, dan perkiraan partisipan terhadap tujuan penelitian. Seperti 

yang dilakukan pada pilot study terdapat 7 pertanyaan yang diberikan pada 

kelompok eksperimental dan 5 pertanyaan diberikan pada kelompok 
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pengendalian. Penilaian dilakukan dalam skala 1 sampai dengan 6. Ketika rata-

rata nilai  (kecuali pertanyaan pada poin nomer 3 lebih dari 3 hal ini menandakan 

bahwa variabel penganggu berupa kebosanan, kesulitan dalam memahami dan 

menyelesaikan kasus, kesulitan pemahaman materi yang menjadi treatment 

dalam penelitian ini, dan perkiraan partisipan terhadap tujuan penelitian tidak 

menjadi variabel yang mengganggu hasil uji hipotesis. Berikut adalah rata-rata 

nilai pada setiap pertanyaan. 

Tabel 5.3 
Penilaian Partisipan Terhadap Respon Manipulation Check  

 

No  Pertanyaan 
Rata-rata Penilaian 

Kelompok 
Rata-rata  

Keseluruh-
an Eksperimental Kontrol 

1. 
  

Apakah menurut Anda kasus ini 
mudah untuk 
 dipahami? 

4,10 4,83 
 

4,46 

2. 
  

Apakah menurut Anda kasus ini 
mudah untuk 
 diselesaikan? 

3,97 4,60 
 

4,28 

3. 
Apakah menurut Anda kasus ini 
realistis? 4,20 5,07 4,63 

4.  
Apakah Anda mengira tujuan dari 
penelitian ini? 3,97 4,50 4,23 

5.  
  

Apakah Anda mengalami kebosanan 
menjadi partisipan dalam penelitian ini 
? 

4,10 4,40 
 

4,25 

6. 
  

Apakah materi pemahaman balanced 
scorecard mudah untuk  
mudah untuk dipahami? 

4,50  

 
4,50 

7. 
  

Apakah Anda merasa bahwa 
pemberian materi mengenai  
balanced scorecard memberi dampak 
pada jawaban Anda? 

4,33  

 
4,33 

Sumber : Data Primer ( diolah) 

Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa untuk setiap pertanyaan yang diajukan 

pada partisipan menghasilkan nilai rata-rata yang lebih besar dari 3 dan rata-rata 

nilai pada kelompok kontrol lebih besar daripada kelompok eksperimental. Nilai 

rata-rata yang lebih besar dari 3 pada pertanyaan poin nomor 1,2,3,6, dan 7 

menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti berhasil menciptakan situasi 
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penelitian yang mendukung partisipan untuk fokus untuk meningkatkan 

pemahamannya mengenai suatu pengetahuan tertentu terkait penugasan. Hal ini 

terlihat dari penilaian partisipan mengenai kemudahan materi pemahaman untuk 

dipahami, tingkat realitas kasus, kemudahan kasus untuk dikerjakan dan 

dipahami, dan dampak materi yang diberikan terhadap jawaban yang diberikan 

pada  penugasan.  

Selanjutnya untuk poin pertanyaan nomer 4 kelompok kontrol lebih besar 

penilaiannya mengenai sejauh mana mereka mengetahui tujuan penelitian ini 

dibandingkan kelompok  eksperimental. Namun, setelah di konfirmasi kepada 

para partisipan ternyata partisipan belum dapat menjelaskan tujuan penelitian 

yang sesungguhnya dan mereka tidak mengetahui bahwa dalam satu kelas 

terdapat perlakuan yang berbeda antara kelompok eksperimental dan kelompok 

kontrol. Partisipan juga tidak menyadari tujuan dari perlakuan  yang mereka 

terima. Hal ini diharapkan dapat menguatkan bahwa jawaban yang diberikan 

partisipan bukan merupakan jawaban yang bias. 

Pada pertanyaan nomer 5 mengenai tingkat kebosanan, menunjukkan 

bahwa partisipan di kelompok kontrol lebih menikmati rangkaian penelitian yang 

telah dirancang oleh peneliti. Hal ini merupakan suatu yang wajar karena 

meskipun penugasan berupa kasus yang dikerjakan sama namun partisipan 

kelompok eksperimental harus memahami bahan bacaan yang lebih berat 

daripada kelompok kontrol. Hal ini tentunya akan turut pula  memengaruhi tingkat 

kebosanan partisipan di kelompok eksperimental. Untuk partisipan di kelompok 

kontrol cenderung lebih menikmati bahan bacaan yang diterima, bahkan ada 

beberapa partisipan di kelompok kontrol yang ingin mempunyai arsip dari bahan 

bacaan yang telah mereka terima saat penelitian. 
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Selanjutnya, mengenai penilaian partisipan di kelompok kontrol yang lebih 

besar daripada kelompok  eksperimental, bisa jadi dikarenakan treatment  yang 

diberikan pada kelompok eksperimental  cenderung labih berat daripada 

kelompok kontrol sehingga partisipan pada kelompok eksperimental 

membutuhkan perhatian dan fokus yang lebih berat untuk dapat menyelesaikan 

penugasan. Hal ini mengakibatkan partisipan pada kelompok eksperimental 

kurang rileks dalam mengikuti rangkaian penelitian.  

Selain itu, rata-rata nilai keseluruhan untuk pertanyaan manipulation check 

nomor 1,3,5, dan 6 saat penelitian eksperimen laboratorium yang sesungguhnya 

lebih besar daripada nilai rata-rata saat pilot study. Hal ini menunjukkan 

perbaikan yang dilakukan peneliti dapat meningkatkan pemahaman partisipan 

baik dalam kasus  maupun materi pemahaman balanced scorecard.  

 

5.4 Demografi Partisipan Penelitian 

Sebelum memilih partisipan, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi 

pada setiap kelas terutama apakah mereka pernah mereka mempelajari materi 

balanced scorecard sebelumnya. Hal ini menjadi penting karena diharapkan 

dengan pernah mempelajari balanced scorecard  sebelumnya, pemahaman 

balanced scorecard  yang akan diberikan dalam waktu yang relatif singkat dapat 

lebih diserap dengan baik oleh partisipan. Selain melakukan observasi peneliti 

juga melakukan diskusi dan memberikan penjelasan dengan perwakilan setiap 

kelas mengenai waktu pelaksanaan penelitian, durasi penelitian, prosedur 

penelitian, dan kompensasi yang akan diterima oleh partisipan. 

Berikut adalah data demografis partisipan yang mengikuti penelitian 

eksperimen laboratorium yang sesungguhnya. 

 



 

 

110 

 

Tabel 5.4 
Data Demografis Partisipan 

 

Data Demografis 
Eksperimental Kontrol Total/ 

(A) (B) 
Rata-rata 

Total 
Rata-Rata Umur 
(Tahun) 25,43 24,67 25,05 
Jurusan (Orang) 
   S2 Manajemen 12 13 25 
   S2 Akuntansi 18 17 35 
Total 30 30 60 
Semester (Orang) 
    2 12 13 25 
    3 12 13 25 
    5 1 1 2 
    6 5 3 8 
Jenis Kelamin 
(Orang) 
   L 16 18 34 
   P 14 12 26 
 Total 30 30 60 
Rata-rata IPK 3,44 3,41 3,42 
Memiliki 
Pengalaman Kerja 
(Orang) 26 25 51 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Penelitian eksperimen laboratorium yang dilakukan oleh peneliti ini diikuti 

oleh 60 partisipan dari dua jurusan, yaitu Magister Akuntansi dan Magister 

Manajemen.  Mahasiswa magister akuntansi yang mengikuti penelitian ini terdiri 

dari mahasiswa semester 3, 5 dan 6. Mahasiswa magister manajemen yang 

mengikuti penelitian ini adalah mahasiswa semester 2. Materi balanced 

scorecard diperoleh mahasiswa magister akuntansi pada mata kuliah akuntansi 

manajemen yang ditempuh pada semester 1 atau semester 2 dan mahasiswa 

magister manajemen memperoleh materi pemahaman balanced scorecard  pada 

semester 1 pada mata kuliah manajemen strategi.  Jumlah mahasiswa magister 

akuntansi yang mengikuti penelitian ini lebih banyak daripada mahasiwa magister 



 

 

111 

 

manajemen. Meskipun demikian, antara kelompok eksperimental dan kelompok 

kontrol peneliti tetap berusaha menjaga kesetaraan antar kelompok. Oleh karena 

itu, random assignment dilakukan antar partisipan dalam satu kelas sehingga  

dalam satu kelas akan terbagi dalam dua kelompok dengan jumlah yang 

seimbang  secara acak.  Selain itu, dalam hal gender , partisipan berjenis 

kelamin laki-laki lebih banyak daripada partisipan berjenis kelamin perempuan, 

baik dalam kelompok eksperimental maupun kelompk kontrol.  

Untuk rata-rata IPK dan pengalaman kerja partispan kelompok 

eksperimental dan kelompok kontrol relatif setara. Hal ini terlihat dari rata-rata 

IPK antar kelompok yang mempunyai selisih yang tidak terlalu besar dan jumlah 

partisipan yang memiliki pengalaman kerja antar dua kelompok mempunyai 

selisih yang juga tidak terlalu besar.  

Jika dilihat berdasarkan Tabel data demografis partisipan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa telah terjadi kesetaraan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Oleh karena itu, demografis partisipan tersebut tidak akan 

menjadi variabel pengganggu dalam penelitian ini dan hasil yang diperoleh 

merupakan akibat dari perlakuan yang diberikan pada partisipan. 

  

5.5 Evaluasi Cara Belajar Partisipan Penelitian 

Seperti yang telah diketahui dan dibahas pada Bab IV bahwa pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan materi tertulis sebagai sarana untuk menyampaikan 

pemahaman balanced scorecard.  Oleh karena itu,  sebelum melakukan evaluasi 

terhadap pemahaman balanced scorecard, penting untuk terlebih dahulu 

mengetahui cara belajar partisipan. Hal ini untuk memastikan apakah bentuk 

materi yang diberikan telah sesuai dengan cara belajar partisipan sehingga 

diharapkan materi dapat tersampaikan dengan baik dan meningkatkan 
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kemampuan kognitif partisipan.  Cara belajar partisipan diketahui berdasarkan 

penilaian barsch learning style inventory  yang telah diisi oleh partisipan sebelum 

pembelajaran dilakukan. Berikut adalah Tabel mengenai cara belajar partisipan: 

Tabel 5.5  
Evaluasi Cara Belajar Partisipan 

  

Cara Belajar 
Eksperimen 

(Orang) 
Kontrol 
(Orang) 

Visual 18 11 
Auditory 3 5 
Tactual 2 2 
Kombinasi 
  Visual Auditory 5 10 
  Visual Tactual 2 1 
  Visual Auditory Tactual 1 
Total 30 30 

       Sumber : Data Primer  (diolah) 

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahi bahwa sebagian besar partisipan di 

kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol mempunyai cara belajar 

secara visual. Cara belajar secara visual ini ada yang secara murni dan adapula 

yang ternyata kombinasi dengan dua cara belajar yang lain, yaitu auditory  dan 

tactual. Hasil ini turut mendukung bahwa pemberian materi dalam bentuk materi 

tertulis disertai dengan gambar adalah sesuai untuk para partisipan sehingga 

diharapkan materi dapat dipahami dan diserap dengan baik oleh para partisipan. 

5.6 Evaluasi Pemahaman Partisipan Penelitian 

Pemahaman balanced scorecard  merupakan salah satu variabel 

independen yang akan diuji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk mengukur tingkat pemahaman balanced scorecard  yang dimiliki oleh 

setiap partisipan. Partisipan pada kelompok eksperimental akan melalui dua kali 

pengukuran yaitu sebelum dan sesudah pemahaman balanced scorecard  

diberikan. Untuk kelompok kontrol pengukuran hanya dilakukan pada awal 

penelitian sehingga pemahaman balanced scorecard  yang diukur dalam 
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kelompok kontrol adalah pemahaman awal  partisipan mengenai balanced 

scorecard. Untuk pengukuran atau evaluasi mengenai tingkat pemahaman 

partisipan mengenai materi balanced scorecard yang diberikan sebagai 

perlakuan pada kelompok eksperimental, peneliti melakukan evaluasi dengan 

memberikan 10 butir pertanyaan dalam  bentuk pilihan ganda. Pertanyaan yang 

diajukan merupakan seputar materi yang telah dipelajari dalam perlakuan yang 

diberikan pada partisipan. Pengukuran tingkat pemahaman adalah melalui 

tingkat kebenaran partisipan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 

seperti yang telah dijelaskan pada Bab IV. Berikut adalah hasil pengukuran 

pemahaman partisipan mengenai balanced scorecard: 

Tabel 5.6 
Pemahaman Partisipan Terhadap Materi Balanced Scorecard  

 
 

  
Eksperimen 

(Orang) 
Kontrol 
(Orang) 

Pemahaman Awal  Akuntansi Manajemen Akuntansi  Manajemen 
   Tidak Paham - 1 1 
   Agak Paham 11 7 7 7 
   Paham 6 4 9 5 
   Sangat Paham - - 1 - 
Pemahaman 
Akhir   
   Tidak Paham 1 3 - - 
   Agak Paham 7 1 - - 
   Paham 8 8 - - 
   Sangat Paham 2 - - - 

     Sumber : Data Primer (diolah) 

Berdasarkan Tabel 5.6 diketahui bahwa sebelum pemahaman balanced 

scorercard  yang disusun oleh peneliti diberikan pada partisipan pada kelompok 

eksperimental, sebagian besar partisipan kelompok eksperimental ternyata 

memiliki tingkat pemahaman agak paham atau cukup paham.  Namun, setelah 

materi balanced scorecard  diberikan dan peneliti melakukan evaluasi kembali 

mengenai pemahaman balanced scorecard  yang diberikan, pada akhirnya 



 

 

114 

 

pemahaman balanced scorecard  partisipan sebagian besar berada pada 

tingkatan paham, yaitu partisipan berhasil menjawab benar 6 sampai dengan 8 

pertanyaan dari 10 pertanyaan yang diberikan. Hal ini menandakan  terjadi 

peningkatan pemahaman mengenai materi balanced scorecard  pada partisipan 

di kelompok eksperimental.  Hal ini pula turut menandakan bahwa para partisipan 

telah melewati proses belajar dengan baik sehingga terjadi peningkatan 

kemampuan kognitif. Adapun pada sisi lain juga diketahui bahwa setelah 

dllakukan evaluasi ternyata jumlah partisipan yang berada pada tingkat 

pemahaman tidak paham juga meningkat. Hal ini bisa jadi bahwa saat 

pembelajaran dilakukan, partisipan dalam  tingkatan tidak paham ini  tidak serius 

dalam membaca materi atau tidak serius dalam menjawab pertanyaan. 

Selain itu, ada fenomena lain yang dapat di peroleh berdasarkan pengujian 

pemahaman pada partisipan ini. Perbedaan latar belakang pendidikan ternyata 

turut menyebabkan terjadinya perbedaan penerimaan pemahaman mengenai 

balanced scorecard antara partisipan yang mempunyai latar belakang pendidikan 

akuntansi dan partisipan yang mempunyai latar belakang pendidikan 

manajemen.  Setelah pemahaman balanced scorecard  diberikan dan tingkat 

pemahamannya diuji dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait 

pemahaman yang diterima, ternyata terdapat perbedaan tingkat pemahaman 

antara partisipan dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan latar belakang 

pendidikan manajemen. Hal ini sesuai dengan penelitian Porporato (2008). 

Perbedaan penerimaan pemahaman ini akan diuji lebih lanjut pada keputusan 

partisipan ketika memilih proyek investasi, yaitu apakah perbedaan penerimaan 

pemahaman ini akan berdampak pada perbedaan keputusan partisipan. 

Selanjutnya, untuk partisipan pada kelompok kontrol terjadi keseimbangan 

jumlah antara partisipan dengan pemahaman pada tingkat agak paham atau 
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cukup paham dengan partisipan dengan pemahaman pada tingkatan paham. 

Selain itu, pemahaman awal partisipan pada kelompok eksperimental dengan 

pemahaman awal partisipan pada kelompok kontrol juga relatif setara atau tidak 

ada perbedaan  sehingga pemahaman awal ini diharapkan tidak menjadi variabel 

penganggu dalam penelitian ini.  

 

5.7 Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan Hasil 

5.7.1 Hipotesis 1:  Peran Incentive Reward (alokasi bonus) terhadap 

pengambilan keputusan pemilihan proyek investasi.  

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan keputusan karena peran 

alokasi bonus antara kelompok eksperimental dan kelompok kontrol, peneliti 

menggunakan uji non-parametrik wilcoxon pada penilaian yang diberikan untuk 

setiap proyek. Pengujian dilakukan pada kelompok eksperimental maupun 

kontrol saat pretest,  yaitu sebelum perlakuan diberikan dan saat postest  yaitu 

saat perlakuan telah diberikan.  

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab IV mengenai karakteristik setiap 

proyek, yaitu proyek A pada pretest dan proyek B pada postest adalah proyek 

dengan karakteristik memiliki nilai yang relatif seimbang antar empat fokus 

balanced scorecard  yang menjadi dasar penilaiannya.  Kemudian proyek B pada 

pretest dan proyek C pada postest  merupakan proyek dengan karakteristik 

superior secara keuangan dibandingkan 2 proyek yang lain. Pro  yek berikutnya 

adalah proyek C pada pretest  dan proyek A pada posttest yang merupakan 

proyek dengan karakteristik memiliki nilai penilaian secara total paling besar 

dibandingkan dua proyek  lainnya. Karakterisktik-karakterisitik ini nantinya yang 

akan memudahkan untuk mengarahkan partisipan apakah lebih cenderung 
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memilih proyek yang unggul secara keuangan saja, yang relatif seimbang antar 

fokusnya, atau yang unggul secara nilai keseluruhan.     

Skala yang digunakan dalam penelitian ini merupakan skala numerik yang 

termasuk dalam tipe skala interval sehingga dapat diketahui rata-ratanya. Rata-

rata penilaian paling besar yang diberikan partisipan pada kelompok 

eksperimental saat pretest  adalah proyek B saat alokasi bonus berdasarkan 

fokus keuangan dan proyek A saat alokasi bonus berdasarkan keseluruhan 

fokus. Kemudian, saat  posttest yaitu setelah partisipan pada kelompok 

eksperimental menerima materi pemahaman balanced scorecard  terjadi 

perubahan pada penilaian yang mereka berikan. Rata-rata nilai paling besar 

untuk posttest  adalah pada proyek B saat alokasi bonus berdasarkan fokus 

keuangan dan proyek A saat alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus.   Rata-

rata penilaian setiap saat alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan dan saat 

alokasi bonus berdasarkan berdasarkan keseluruhan fokus juga relatif berbeda 

terutama pada proyek B.  Berikut hasil pengujian yang berkaitan dengan 

hipotesis 1: 

Tabel 5.7 
Rata-rata Penilaian Oleh Partisipan Untuk Setiap Proyek 

 

  

Alokasi Bonus 
Berdasarkan 

Fokus Keuangan 
 

 
Alokasi Bonus 
Berdasarkan 

Seluruh Fokus  
 

 
Eksperimen 

 
Kontrol 

 
Eksperimen 

 
Kontrol 

 

Proyek A- Pretest 

 
6,60 

 
6,40 

 
7,13 

 
7,60 

 

Proyek B-Posttest 

 
7,10 

 
6,60 

 

 
7,37 

 
7,87 

 

Proyek B- Pretest 

 
7,93 

 

 
7,73 

 
5,50 

 
4,60 

 

Proyek C-Posttest 6,83 7,37 5,00 
 

4,97 
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Proyek C- Pretest 5,47 4,70 7,03 
 

6,93 

Proyek A- Posttest 5,87 4,90 7,50 
 

6,17 
   Sumber : Data Primer ( diolah) 

 

Tabel 5.8 
Uji Beda Alokasi Bonus 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Primer (diolah) 
 

Berdasarkan uji beda alokasi bonus diketahui bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada penilaian setiap proyek saat alokasi bonus berdasarkan 

fokus keuangan saja dan saat alokasi bonus berdasarkan keseluruhan aspek. 

Namun terdapat pengecualian, yaitu pada penilaian saat posttest untuk 

kelompok eksperimental untuk proyek dengan karakteristik merata pada setiap 

fokusnya  (proyek B pada posttest)  ternyata tidak ditemukan adanya perbedaan 

yang signifikan saat alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan saja dan saat 

alokasi bonus berdasarkan keseluruhan aspek balanced scorecard.   

Perbedaan tidak ditemukan untuk penilaian proyek dengan karakteristik 

merata pada setiap fokusnya  setelah partisipan pada kelompok eksperimen 

diberi pemahaman balanced scorecard  dapat dijelaskan melalui beberpa 

justifikasi. Pada saat partisipan pada kelompok eksperimen telah memperoleh 

 
Eksperimen Kontrol 

Z 
Asymp.Sig 
(2-tailed) Z 

Asymp.Sig 
(2-tailed) 

Proyek A- 
Pretest -2, 098 0,036 -3,060 0,002 
Proyek B-
Posttest -0,330 0,742 -3,164 0,002 
Proyek B- 
Pretest -4, 052 0,000 -4, 282 0,000 
Proyek C-
Posttest -3, 125 0,002 -3,530 0,000 
Proyek C- 
Pretest -2,752 0,006 -4,097 0,000 
Proyek A-
Posttest -2, 872 0,004 -2,990 0,003 
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pemahaman balanced scorecard  partisipan  memberikan nilai yang cukup tinggi 

pada proyek ini  meskipun alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan karena: 

a. Proyek ini dianggap paling stabil dan paling mendekati konsep 

balanced scorecard. Hal ini dkarenakan  karena proyek B pada posttest 

memberikan penilaian yang seimbang pada setiap fokus sehingga 

partisipan menganggap proyek ini yang paling mendekati konsep 

balanced scorecard  sehingga meskipun alokasi bonus berdasarkan 

fokus keuangan partisipan di kelompok eksperimen tetap memberikan 

penilaian yang tinggi pada proyek ini  dan relatif sama dengan penilaian 

saat alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus.  

b. Justifikasi bisa juga didasarkan pada teori atribusi, yaitu terdapat 

atribusi disposisional yang berasal dari diri partisipan seperti motivasi, 

kepribadian, dan kemampuan. Terdapat kemungkinan bahwa partisipan 

pada kelompok ekseprimental lebih risk averse daripada kelompok 

kontrol sehingga untuk proyek yang merata secara keseluruhan tetap 

mendapat penilaian yang relatif sama antara saat alokasi bonus 

berdasarkan aspek keuangan dengan saat alokasi bonus berdasarkan 

seluruh fokus.  

c. Keterbatasan waktu yang dimiliki partisipan dalam mengambil 

keputusan menjadi hambatan sehingga pengambilan keputusan 

menjadi sulit (Robbins, 2002:103). 

d. Partisipan pada kelompok eksperimen bisa jadi merupakan tipe 

pengambil keputusan analitis yang sangat hati-hati dalam mengambil 

keputusan (Robbins, 2002:99-100)    

Meskipun terdapat satu pengeculian, namun jika melihat hasil secara 

keseluruhan, hipotesis 1 tetap diterima dengan pengecualian pada penilaian 



 

 

119 

 

proyek dengan karakteristik merata secara keseluruhan oleh kelompok 

eksperimental. Hasil pengujian ini mendukung bebeberapa hasil penelitian 

terdahulu antara lain  Bonner et al. (2000), Faliany (2009), Carmona, et al., 

(2011), dan Lee (2012)  yang menyatakan bahwa variabel insentif berperan 

dalam pengambilan keputusan atau memengaruhi kinerja dalam suatu 

penugasan.  Selain itu, hasil dari pengujian ini juga sesuai dengan konsep teori 

akuntansi positif bahwa kompensasi moneter mempunyai hubungan dengan 

tindakan manajemen (Watts dan Zimmerman, 1978).  Berdasarkan teori agensi 

dan teori akuntansi positif ini, dapat diketahui bahwa bonus 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). 

     

5.7.2 Hipotesis 2: Peran Pemahaman Balanced Scorecard (BSC Knowledge) 

terhadap Pengambilan Keputusan Pemilihan Proyek Investasi    

Selanjutnya, untuk melakukan analisis pada  hipotesis 2, sebelumnya 

peneliti  melakukan pengujian dengan menggunakan alat uji yang sama dengan 

yang digunakan pada hipotesis 1 yaitu, uji wilcoxon. Uji wilcoxon digunakan 

karena pada hipotesis 2 ini peneliti akan melakukan pengujian  pada penilaian 

partisipan terhadap setiap proyek sebelum perlakuan diberikan (pretest) dan 

setelah perlakuan selesai diberikan (postest). Pengujian dilakukan pada 

kelompok eksperimental dan kelompok kontrol pada dua alokasi bonus yang 

berbeda, yaitu saat alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan saja dan saat 
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alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus balanced scorecard. Berikut adalah 

hasil Uji beda yang berhubungan dengan hipotesis 2:  

Tabel 5.9 
Uji Beda Pemahaman BSC Kelompok Eksperimen 

 

Sumber: Data Primer  (Diolah) 
 

Tabel  5.10 
Uji Beda Pemahaman BSC Kelompok Kontrol 

 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

 
 

 

 

Saat Alokasi Bonus 
Berdasarkan 

Fokus Keuangan 

 Saat Alokasi Bonus 
Berdasarkan 

Seluruh Fokus BSC 

Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

 

Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

 Proyek A- 
Pretest 

-1,787 0,074 

 

    -0,748 0,455 Pair 
1 

Proyek B-
Posttest 

Pair 
4 

 Proyek B- 
Pretest 

-2,436 0,015 

 

-1,342 0,180 Pair 
2 

Proyek C-
Posttest 

Pair 
5 

 Proyek C- 
Pretest 

-1,197 0,231 

 

-1,377 0,169 Pair 
3 

Proyek A-
Posttest 

Pair 
6 

  

 

 

Saat Alokasi Bonus 
Berdasarkan 

Fokus Keuangan 

 Saat Alokasi Bonus 
Berdasarkan 

Seluruh Fokus BSC 

Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

 

Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

 Proyek A- 
Pretest 

-0,463 0,643 

 

-0,940 0,347 Pair 
1 

Proyek B-
Posttest 

Pair 
4 

 Proyek B- 
Pretest 

-,1151 0,250 

 

-1,096 0,273 Pair 
2 

Proyek C-
Posttest 

Pair 
5 

 Proyek C- 
Pretest 

-0,891 0,373 

 

-2,003 0,045 Pair 
3 

Proyek A-
Posttest 

Pair 
6 
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Tabel  5.11 
Keputusan Pemilihan Proyek Investasi Berdasarkan Latar Belakang 

Partisipan (Saat Alokasi Bonus Berdasarkan Fokus Keuangan)  
 

Penilaian Proyek  Berdasarkan Alokasi Bonus Fokus  Keuangan 
Akuntansi 

 Proyek yang Dipilih Oleh Kelompok 
Eksperimen 

 Proyek yang Dipilih Oleh Kelompok 
Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
A 1 B 3 A 4 B 6 
B 14 C 10 B 12 C 10 
C 3 A 5 C 1 A 1 

Manajemen 
 Proyek yang Dipilih Oleh Kelompok 

Eksperimen 
 Proyek yang Dipilih Oleh Kelompok 

Kontrol 
Pretest Posttest Pretest Posttest 

A 3 B 4 A 3 B 2 
B 9 C 4 B 10 C 10 
C 0 A 4 C 0 A 1 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Tabel  5.12 
Keputusan Pemilihan Proyek Investasi Berdasarkan Latar Belakang 

Partisipan (Saat Alokasi Bonus Berdasarkan Seluruh Fokus)  
 

Penilaian Proyek Berdasarkan Alokasi Bonus Seluruh Fokus Balanced Scorecard 
Akuntansi 

 Proyek yang Dipilih Oleh Kelompok 
Eksperimen 

 Proyek yang Dipilih Oleh Kelompok 
Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 
A 7 B 6 A 10 B 10 
B 1 C 2 B 0 C 2 
C 10 A 10 C 7 A 5 

Manajemen 
 Proyek yang Dipilih Oleh Kelompok 

Eksperimen 
 Proyek yang Dipilih Oleh Kelompok 

Kontrol 
Pretest Posttest Pretest Posttest 

A 4 B 4 A 6 B 6 
B 1 C 2 B 1 C 0 
C 7 A 6 C 6 A 7 

Sumber : Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan Tabel 5.7 diketahui diketahui bahwa secara rata-rata 

penilaian paling besar yang diberikan partisipan pada kelompok eksperimental 

saat pretest  adalah proyek B saat alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan 
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dan proyek A saat alokasi bonus berdasarkan keseluruhan fokus. Hal ini 

menandakan bahwa penilaian partisipan di kelompok eksperimental pada saat 

pretest  masih cenderung mengikuti alokasi bonus yang diberikan. Kemudian 

saat posttest, yaitu setelah partisipan kelompok eksperimental menerima materi 

pemahaman balanced scorecard  terjadi perubahan pada penilaian yang mereka 

berikan. Rata-rata nilai paling besar untuk posttest  adalah pada proyek B saat 

alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan dan proyek A saat alokasi bonus 

berdasarkan seluruh fokus. Hal ini menandakan materi balanced scorecard telah 

memberikan dampak pada keputusan partisipan sehingga partisipan di kelompok 

eksperimental cenderung mengubah keputusannya. Partisipan tidak lagi hanya 

fokus pada keuangan saja tetapi telah memperhatikan keseluruhan fokus.  

Selanjutnya, untuk partisipan di kelompok kontrol, pada saat pretest rata-

rata penilaian paling besar diberikan pada proyek B saat alokasi bonus 

berdasarkan  fokus keuangan saja dan proyek A saat alokasi bonus berdasarkan 

keseluruhan fokus. Saat posttest , rata-rata penilaian paling besar ada pada 

proyek C saat alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan saja dan proyek B 

saat alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus balanced scorecard. Hal ini 

menunjukkan bahwa partisipan kelompok kontrol yang tidak memperoleh 

pemahaman balanced scorecard  cenderung tidak mengubah keputusan. 

Partisipan di kelompok kontrol cenderung memilih proyek dengan karakteristik 

yang sesuai dengan alokasi bonus mereka.  

Untuk menguji hipotesis 2 apakah terdapat perbedaan keputusan antara 

partisipan yang memperoleh pemahaman balanced scorecard  dan yang tidak, 

peneliti melihat hasil uji pada Tabel 5.9 dan 5.10. Berdasarkan Tabel tersebut 

diketahui bahwa perbedaan terjadi pada dua kondisi, yaitu  
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a. Penilaian yang diberikan kelompok eksperimen pada proyek dengan 

karakteristik yang superior secara keuangan saat alokasi bonus 

berdasarkan fokus keuangan, yaitu dengan tingkat signifikasi 0,015 

(kurang dari 0,05).  Untuk penilaian proyek dengan dua karakteristik 

yang lain  tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah 

memperoleh pemahaman balanced scorecard. 

b. Penilaian yang diberikan oleh kelompok kontrol pada proyek dengan 

karakteristik memiliki nilai total paling besar pada saat alokasi bonus 

berdasarkan keseluruhan fokus, yaitu dengan tingkat signifikansi 0,045.  

Jika dilihat dari Tabel 5.7, nilai rata-rata proyek dengan karakteristik 

superior secara keuangan pada saat pretest dibandingkan pada saat posttest  di 

kelompok eksperimental memang berbeda secara signifikan. Saat pretest  nilai 

rata-rata proyek yang superior secara keuangan (proyek B) adalah 7,93 dan 

setelah materi balanced scorecard diberikan atau saat posttest, rata-rata 

penilaian untuk proyek yang  superior secara keuangan ini (proyek C) turun 

menjadi 6,83. Untuk karakteristik dua proyek lainnya, tidak terjadi perbedaan  

antara penilaian saat  pretst  dan posttest. Partisipan cenderung memberikan 

penilaian yang relatif sama pada dua karakteristik proyek ini. Begitupun saat 

alokasi bonus berdasarkan keseluruhan fokus partisipan juga cenderung tidak 

mengubah keputusannya secara signifikan. Hal ini dikarenakan alokasi bonus 

berdasarkan keseluruhan fokus juga telah sesuai dengan konsep balanced 

scorecard yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek namun juga 

keuntungan jangka panjang dengan memperhatikan keseluruhan fokus. Oleh 

karena itu, tidak terjadi perbedaan saat alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus 

balanced scorecard.    
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Selanjutnya pada kelompok kontrol yang tidak memperoleh pemahaman 

balanced scorecard,   terjadi perbedaan antara penilaian saat pretest  dan 

posttest  untuk proyek dengan karakteristik memiliki nilai total paling besar 

secara keseluruhan saat alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus. Justifikasi 

yang diberikan untuk hasil ini adalah bahwa  partisipan pada kelompok kontrol 

yang tidak memperoleh pemahaman balanced scorecard ini cenderung 

mengubah keputusannya saat posttest  pada saat alokasi bonus berdasarkan 

seluruh fokus. Perubahan keputusan ini dapat dilihat dari hasil uji beda 

pemahaman balanced scorecard pada Tabel ranks (terlampir) bahwa saat 

posttest dan alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus nilai negative ranks lebih 

banyak daripada positive ranks. Hal ini menandakan bahwa  pada saat posttest, 

di kelompok kontrol lebih banyak partisipan yang memberikan penilaian lebih 

rendah untuk proyek dengan karakteristik paling besar secara keseluruhan 

dibandingkan pada saat pretest. Beberapa partisipan yang tidak memperoleh 

pemahaman balanced scorecard  yang saat pretest  memilih proyek dengan 

karakteristik mempunyai nilai total paling besar secara keseluruhan pada saat 

posttest  mengubah keputusannya pada proyek yang mempunyai karakteristik 

penilaian merata pada setiap fokusnya. Hal ini mengindikasikan partisipan yang 

tidak memperoleh pemahaman balanced scorecard  memilih proyek dengan 

menyesuikan pada alokasi bonus dan beranggapan bahwa proyek yang memiliki 

penilaian merata pada setiap fokusnya merupakan proyek yang sesuai dengan 

alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus. 

Berdasarkan hasil uji beda tersebut dapat terlihat bahwa terdapat 

perbedaan keputusan antara partispan yang memperoleh pemahaman balanced 

scorecard  dan yang tidak memperoleh pemahaman balanced scorecad 

khususnya pada penilaian proyek yang superior secara keuangan. Pemahaman 
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balanced scorecard  yang diberikan telah menggeser pemikiran partisipan yang 

hanya berorientasi jangka pendek dengan hanya fokus pada faktor keuangan 

saja menjadi lebih dapat memperhatikan keseluruhan fokus.   

Justifikasi bahwa pemahaman balanced scorecard ternyata berdampak 

pada saat penilaian proyek dengan karakteristik superior secara keuangan saja 

adalah bahwa proyek dengan karakteristik ini yang merupakan proyek yang 

paling jauh dari konsep balanced scorecard sehingga saat partisipan telah 

memahami konsep balanced scorecard dan mencoba mengimplementasikannya 

pada penilaian proyek akan terlihat perbedaan yang cukup ekstrem antara 

sebelum dan sesudah memperoleh pemahaman balanced scorecard. 

Sebaliknya, untuk karakteristik dua proyek yang lainnya telah mendekati dengan 

konsep balanced scorecard sehingga penilaian saat sebelum dan sesudah 

pemahaman balanced scorecard  tidak terjadi perbedaan yang ekstrem. Jadi, 

meskipun perbedaan hanya terjadi pada salah satu karakteristik proyek saja, hal 

ini sudah cukup untuk mendukung hipotesis terlebih pada kelompok kontrol yang 

tidak memperoleh  pemahaman balanced scorecard  tidak terjadi perbedaan 

antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. 

Sedangkan justifikasi untuk hasil bahwa ditemukan adanya perbedaan 

untuk penilaian yang diberikan oleh kelompok kontrol pada proyek dengan 

karakteristik memiliki nilai total paling besar pada saat alokasi bonus berdasarkan 

keseluruhan fokus adalah bahwa terdapat kemungkinan bahwa saat posttest dan 

alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus, partisipan yang tidak memperoleh 

pemahaman balanced scorecard  cenderung tidak mempunyai pertimbangan 

dalam memberikan penilaian sehingga terjadi inkonsistensi pada keputusan yang 

diberikan khususnya untuk proyek-proyek yang masih dianggap sesuai dengan 

alokasi bonus yang diberikan.  Terdapat kemungkinan bahwa tidak adanya 
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pengetahuan yang sama mengenai konsep balanced scorecard menimbulkan 

perbedaan persepsi yang berbeda pada masing-masing partisipan untuk proyek 

yang paling menguntungkan atau paling sesuai dengan alokasi bonus 

berdasarkan seluruh fokus, apakah proyek dengan karakteristik superior secara 

total atau proyek yang seimbang secara keseluruhan sehingga terjadi 

inkonsistensi penilaian dari beberapa partisipan untuk proyek dengan 

karakteristik superior secara total. Inkonsistensi yang terjadi pada beberapa 

partisipan pada kelompok kontrol ini dapat dijelaskan dari sudut pandang teori 

atribusi. Terdapat kemungkinan bahwa penyebab dari respon  yang berbeda dari 

beberapa partisipan ini  adalah berasal dari faktor internal atau yang disebut 

dengan atribusi disposisional seperti kepribadian, motivasi, atau kemampuan 

partisipan yang dapat memengaruhi persepsinya terhadap proyek yang dianggap 

paling sesuai dengan alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus.   

Selain itu, terjadinya perbedaan pada kelompok kontrol untuk proyek 

dengan karaketristik superior secara total menandakan bahwa terdapat 

kemungkinan bahwa partisipan pada kelompok kontrol merupakan tipe 

pengambil keputusan dengan gaya rasional, yaitu mereka melakukan 

perpindahan keputusan dari proyek yang superior secara totak ke proyek yang 

merata antar fokusnya karena menurut mereka dua karakteristik ini masih sesuai 

dengan alokasi bonus yang berdasarkan seluruh fokus. Pengambil keputusan 

tipe ini mengambil keputusan dengan cepat dengan hanya mempertimbangkan 

sedikit informasi. Kemungkinan lain yang dapat menjadi justifikasi mengenai hasil 

yang ditunjukkan pada kelompok kontrol ini adalah ketika partisipan pada 

kelompok kontrol ini tidak memiliki pemahaman terkait keputusan yang akan 

diambil, yaitu pengambilan keputusan dengan balanced scorecard , hal ini akan 
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menimbulkan bias dari pihak partisipan sebagai pengambil keputusan. Justifikasi 

ini didasarkan pada penelitian Wong-On Wing et al. (2007)    

Selain penjelasan tersebut di atas, justifikasi mengenai hasil penelitian 

yang berkaitan dengan peran pemahaman balanced scorecard  terhadap 

penilaian partisipan di kelompok eskperimen mengenai proyek investasi yang 

disajikan dalam kasus dapat dijelaskan dengan pendekatan konsep terhadap 

pembelajaran menurut Duff dan McKinstry (2007).   

Menurut Duff dan McKinstry (2007) terdapat tiga pendekatan mengenai 

konsep terhadap pembelajaran, yaitu  pendekatan mendalam (deep approach), 

pendekatan permukaan (surface approach), dan pendekatan strategis (strategic 

approach). Pendekatan-pendekatan ini membahas mengenai motivasi belajar 

seseorang. Jika dilihat pada Tabel 5.6, setelah diberi pemahaman mengenai 

balanced scorecard  partisipan berada dalam tingkatan paham mengenai materi 

pemahaman yang telah diberikan oleh peneliti. Namun, setelah partisipan 

dihadapkan pada kasus dan diminta untuk mengambil keputusan ternyata 

pemahaman balanced scorecard hanya berdampak pada penilaian proyek yang 

superior secara keuangan saja. Hal ini bisa jadi dikarenakan, konsep terhadap 

pembelajaran yang dimiliki oleh partisipan saat memperoleh materi balanced 

scorecard  masih berada pada tingkatan pendeketan permukaan (surface 

approach), sehingga meskipun dalam evaluasi mereka berada pada tingkatan 

paham namun mereka hanya mengingat informasi tersebut untuk kebutuhan 

penilaian atau evaluasi dan ketika dihadapkanm pada kasus mereka  masih 

kesulitan untuk  membuat penalaran khususnya untuk proyek-proyek yang masih 

mendekati konsep balanced scorecard.  Bagi mereka proyek yang unggul secara 

total maupun proyek yang seimbang antara satu fokus dan fokus lainnya 

(meskipun nilai secara total lebih rendah) merupakan proyek yang telah 
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mendekati konsep balanced scorecard sehingga tidak ada perbedaan antara 

keputusan sebelum dan setelah pemahaman balanced scorecard diberikan. Hal 

ini bisa terjadi karena durasi pembelajaran  yang terlalu singkat,kondisi 

lingkungan belajar yang kurang sesuai dengan partisipan, dan waktu 

pembelajaran yang hanya dilakukan satu kali.  

Selain  itu, dalam pendekatan permukaan yang dikemukakan oleh Duff dan 

McKinstry (2007) juga disebutkan bahwa seseorang yang berada dalam konsep 

pembelajaran ini memiliki kesulitan dalam menghubungkan antar konsep. Hal 

yang  terjadi pada riset yang dilakukan oleh peneliti adalah bisa jadi bahwa 

partisipan memiliki kesulitan dalam membuat penalaran antar konsep. Hal ini 

mengakibatkan meskipun partisipan dalam evaluasi dianggap telah memahami 

konsep balanced scorecard namun ketika dihadapkan dalam kasus partisipan 

masih sulit untuk mengimplementasikannya untuk memberikan penilaian pada 

proyek-proyek investasi dalam kasus, terlebih lagi penggunaan balanced 

scorecard  untuk menilai suatu proyek masih relatif jarang digunakan.    

Terbuktinya hipotesis 2 ini turut mendukung beberapa penelitian terdahulu 

dan teori pembelajaran kognitif yang menjadi dasar perumusan hipotesis.  

Berdasarkan teori belajar kognitif bahwa proses pembelajaran melibatkan proses 

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

Selain itu, proses pembelajaran merupakan proses mengamati stimulus secara 

satu kesatuan dan situasi belajar turut menentukan peningkatan pembelajaran 

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

Jika dihubungkan dengan hasil penelitian, bahwa partisipan dalam kelompok 

eksperimen telah mengalami proses belajar dengan memperoleh stimulus 

berupa materi secara tertulis dengan situasi pembelajaran yang kondusif dan jika 

melihat hasilnya, dapat diartikan bahwa partisipan yakin akan materi yang 
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diberikan dan memiliki motivasi bahwa dengan memilih proyek yang 

memperhatikan seluruh fokus mereka akan mendapatkan alokasi bonus yang 

tinggi dan lebih stabil dalam jangka panjang.   

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung beberapa penelitian antara 

lain penelitian, Dearman dan Shields (2001) yang menyatakan bahwa manajer 

yang memiliki pengetahuan yang lebih baik akan memberikan judgement  yang 

lebih baik.  Adapula penelitian Dilla dan Steinbart (2005) yang menyatakan 

bahwa pemahaman balanced scorecard berdampak pada pengambilan 

keputusan partisipan serta penelitian Cardinaels (2008) yang juga menyatakan 

bahwa pengetahuan  yang berbeda akan memberikan judgment yang berbeda 

pula. Selanjutnya, penelitian Handoko dan Gudono (2006) yang menyatakan 

bahwa pengetahuan mengenai balanced scorecard  dapat membuat pengambil 

keputusan mempertimbangkan baik ukuran umum maupun ukuran khusus dalam 

mengambil keputusan. Hal ini menandakan bahwa pemahaman mengenai 

balanced scorecard  membawa dampak pada pola pikir pengambil keputusan. 

Adapun terkait dengan tabel 5.11 dan 5.12 mengenai keputusan partisipan 

atas proyek yang dipilihnya, hal ini menunjukkan adanya perbedaan keputusan 

yang ditunjukkan oleh partisipan dengan latar belakang pendidikan akuntansi 

dan manajemen. Secara umum, partisipan pada kelompok eksperimen dengan 

latar belakang pendidikan manajemen dianggap lebih mampu 

mengimplementasikan pemahaman yang diterima ke dalam kasus. Hal ini dapat 

dilihat bahwa meskipun alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan namun 

partisipan pada kelompok eksperimen yang mempunyai latar belakang 

pendidikan manajemen ternyata lebih banyak yang berpindah untuk memilih 

proyek yang lebih mendekati konsep balanced scorecard dibandingkan 

partisipan kelompok eksperimen dengan latar belakang pendidikan akuntansi. 
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Meskipun jika ditinjau dari hasill evaluasi partisipan partisipan dengan latar 

belakang pendidikan akuntansi memiliki daya serap yang lebih baik namun 

ternyata hanya sebagian saja yang mampu mengimplementasikan dan 

menghubungkan hal ini dengan kasus yang diberikan dan keputusan yang harus 

mereka buat. Hasil ini mendukung penelitian dari  Porporato (2000) yang 

menyatakan bahwa latar belakang keahlian memengaruhi pemahaman dan 

penilaian dalam penggunaan balanced scorecard.  Hal ini sesuai dengan hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini . 

5.7.3 Hipotesis 2a: Kecenderungan Pemilihan Proyek Untuk Partisipan yang 

telah Mendapat Pemahaman Balanced Scorecard  

Untuk mengetahui apakah partisipan yang telah memperoleh pemahaman 

balanced scorecard  akan mempertimbangkan proyek yang terbaik secara 

keseluruhan dibandingkan yang hanya dari sisi keuangan saja, dapat diketahui 

dari Tabel berikut ini 

Tabel 5.13 
Tingkat Kecenderungan Proyek yang Dipilih 

 

  

Alokasi Bonus 
Berdasarkan Fokus 

Keuangan 

Alokasi Bonus 
Berdasarkan Seluruh 

Fokus 
Eksperimen 

(Orang) 
Kontrol 
(Orang) 

Eksperimen 
(Orang) 

Kontrol 
(Orang) 

Proyek A_pretest 4   7 11   16 
Proyek B_posttest 7   8  10  16 
Proyek B_pretest  23  22  2  1 
Proyek C_posttest  14  20  4  2 
Proyek C_pretest  3  1  17  13 
Proyek A_posttest  9  2  16  12 

Sumber: Data Primer (Diolah)  
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Tabel 5.14 
Tingkat Perubahan Keputusan Partisipan 

 

  

Alokasi Bonus 
Berdasarkan Fokus 

Keuangan 

Alokasi Bonus 
Berdasarkan Seluruh 

Fokus 
Berubah Tetap Berubah Tetap 

Eksperimen 17 13 8 22 
Kontrol 6 24 7 23 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

Berdasarkan Tabel 5.13 dan 5.14 diketahui bahwa setelah memperoleh 

pemahaman balanced scorecard partisipan pada kelompok eksperimental 

cenderung mengubah keputusannya dan lebih memperhatikan proyek yang 

seimbang secara keseluruhan. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah partisipan 

yang memilih proyek yang superior secara keuangan dari pretest  ke posttest. 

Sejumlah 3 orang yang saat pretest memilih proyek yang superior secara 

keuangan beralih memilih proyek yang merata secara keseluruhan saat posttest 

dan 8 orang yang saat pretest memilih proyek yang superior secara keuangan 

beralih memilih proyek yang memiliki nilai paling besar secara total pada saat 

posttest. Hal ini terjadi pada saat alokasi bonus berdasarkan fokus keuangan.   

Pada sisi lain, pada saat alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus perubahan 

keputusan partisipan cenderung kecil. Hal ini dikarenakan alokasi bonus 

berdasarkan keseluruhan fokus telah sesuai dengan konsep BSC yang dipelajari 

partisipan pada kelompok kontrol. Begitupun pada kelompok kontrol yang tidak 

memproleh pemahaman, perubahan keputusan cenderung kecil dan lebih 

banyak yang tetap pada keputusanya untuk memilih proyek yang mempunyai 

karakteristik alokasi bonus yang ditawarkan. 

Hasil pada Tabel 5.13 dan 5.14 ini menandakan hipotesis 2a, yaitu partisipan 

yang telah diberi pengetahuan mengenai balanced scorecard akan lebih 

mempertimbangkan proyek yang terbaik secara keseluruhan daripada proyek 

yang baik hanya dari sisi keuangan dapat diterima.  Hasil ini juga mendukung 
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beberapa penelitian antara lain penelitian Bonner (1990) yang menyatakan 

bahwa pengetahuan terkait penugasan sangat berperan dalam pengambilan 

keputusa. Adapula penelitian Dearman dan Shield(2001), Dilla dan Steinbart 

(2005), dan Handoko dan Gudono (2006)  yang menyatakan bahwa pemahaman 

yang lebih baik mengenai suatu pengetahuan tertentu terkait penugasan yang 

dilakukan  akan membantu pengambil keputusan memberikan judgment yang 

lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


