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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis controlled laboratory 

experiment (Eksperimen laboratorium). Desain eksperimen laboratorium 

merupakan desain penelitian dalam lingkungan artifisial atau lingkungan yang 

direncanakan (Sekaran dan  Bougie, 2010:115). Eksperimen laboratorium 

digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat antara variabel independen 

dan variabel dependen dengan melakukan pengendalian yang ketat terhadap 

variabel lain yang mungkin dapat mencemari atau menganggu hubungan 

tersebut (Sekaran dan  Bougie, 2010:228). Pada penelitian eksperimen 

laboratorium ini digunakan desain dengan empat elemen dasar yang juga 

digunakan pada penelitian eksperimen Nugraha (2013), yaitu sebagai berikut: 

a. Manipulasi variabel bebas (manipulation) 

b. Pengukuran terhadap variabel terikat (measurement) 

c. Perbandingan nilai antar perlakuan (comparison) 

d. Pengendalian terhadap variabel lain (control) 

Menurut Sprinkle (2003) controlled laboratory experiments dapat membantu 

peneliti mengatasi keterbatasan penelitian dan menjawab pertanyaan yang sulit 

untuk terjawab. Manipulasi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini 

memungkinkan peneliti untuk mengatur penelitian.  

 

4.2 Subjek Penelitian  

Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam puluh 

mahasiswa mahasiswa magister (strata 2) jurusan akuntansi dan manajemen 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang terdaftar 

sebagai mahasiswa aktif dalam periode penelitian dan telah menempuh mata 

kuliah yang di dalamnya terdapat materi balanced scorecard (mata kuliah 

akuntansi manajemen untuk S2 akuntansi dan mata kuliah manajemen strategi 

untuk S2 manajemen). Berdasarkan rule of thumb dalam penentuan jumlah 

sample yang dikemukakan oleh Roscoe (1975) yang dikutip dalam Sekaran dan 

Bougie (2010:297),  penelitian eksperimen dengan pengendalian yang ketat  

memungkinkan untuk menggunakan ukuran sample dalam jumlah kecil sekitar 

10-20 partisipan. Namun pada penelitian ini, peneliti memilih untuk 

menggunakan ukuran sample minimum, yaitu 30 partisipan dan karena dalam 

penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok treatment  dan kelompok 

control,  total partisipan yang digunakan adalah 60 partisipan.  

Partisipan dalam penelitian ini merupakan surrogate atau pengganti dari 

manajer investasi yang merupakan subjek penelitian yang sebenarnya. 

Penggunaan subyek lain yang sesuai atau surrogate sebagai pengganti subjek 

penelitian yang sesungguhnya diperbolehkan dalam penelitian eksperimen jika 

subjek pengganti yang digunakan sesuai dan mempunyai rasionalisasi yang 

tepat. Penggunaan subjek pengganti ini dapat dilakukan untuk mengatasi 

hambatan atau kesulitan dalam pengumpulan subjek yang sebenarnya.  

Mortensen et al. (2012) mengungkapkan penggunaan mahasiswa akuntansi 

tingkat lanjutan sebagai surrogate dapat dilakukan karena adanya kesamaan 

domain umum pengetahuan dengan akuntan profesional. Alasan pemilihan 

mahasiswa strata 2 akuntansi dan manajemen  sebagai partisipan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa tersebut di atas  mengalami secara langsung proses 

pembelajaran mengenai balanced scorecard yang diberikan dalam 
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perkuliahan sehingga setiap partisipan diharapkan telah memiliki pengetahuan 

dasar yang sama mengenai balanced scorecard.  Pengetahuan dasar ini 

nantinya diharapkan dapat memudahkan penerimaan materi dalam 

pembelajaran singkat mengenai balanced scorecard   yang akan diberikan 

sebagai treatment.     

b. Penggunaan mahasiswa tersebut di atas sebagai partisipan dan pengganti 

subyek penelitian yang sebenarnya dapat dilakukan karena menurut Bonner 

(1990) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh dari pengalaman 

auditor terhadap judgment dalam audit menyatakan bahwa pengetahuan 

terkait penugasan (task specific knowledge) lebih memberikan dampak yang 

signifikan dibandingkan dengan pengalaman.  Oleh karena itu, meskipun 

mahasiswa yang digunakan dalam penelitian ini ini tidak memiliki pengalaman 

sebagai manajer investasi, hal ini tidak akan menganggu penelitian karena 

penelitian ini mengenai kemampuan kognitif mahasiswa untuk memahami 

pengetahuan yang akan digunakan pada penugasan berupa pemberian 

judgment dalam pemilihan proyek investasi dengan pendekatan  balanced 

scorecard.  

Penggunaan mahasiswa magister sebagai surrogate dalam penelitian 

konsisten dengan penelitian Carmona et al. (2011) yang digunakan sebagai 

dasar penelitian ini. Namun, pada penelitian Carmona et al. (2011) mahasiswa 

MBA yang digunakan mempunyai latar belakang keahlian yang berbeda-beda 

yaitu teknik, bisnis, serta akuntansi dan keuangan. Sebaliknya, penelitian Dilla 

dan Steinbart (2005) yang juga digunakan sebagai dasar penelitian ini 

menggunakan mahasiswa strata 1  dari jurusan akuntansi dan jurusan sistem 

informasi sebagai partisipan.  
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4.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel merupakan suatu cara untuk memberikan 

gambaran mengenai variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian controlled laboratory experiment merupakan 

variabel yang akan dimanipulasi pada tingkat yang berbeda untuk menilai 

dampaknya pada variabel dependen (Sekaran dan Bougie, 2010:229). 

4.3.1 Variabel Independen 

4.3.1.1 Alokasi Bonus 

Alokasi bonus merupakan salah satu bentuk  insentif  perorangan 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). Bonus adalah 

salah satu bentuk reward, yaitu kompensasi yang digunakan perusahaan untuk 

memotivasi kinerja karyawan, serta mempertahankan loyalitas dan retensi 

karyawan (Milkovich et al. 2011:295; Luthans, 2005:132). Menurut  DeSimone 

dan Harris (1998:46), reward structure merupakan salah satu faktor yang berasal 

dari lingkungan, yaitu dari organisasi yang dapat memengaruhi  perilaku 

karyawan, sedangkan menurut Eisendhardt (1989) kompensasi merupakan salah 

satu kontrak yang efisien antara prinsipal dan agen. Pada teori agensi juga 

dijelaskan mengenai pengaruh bonus terhadap kinerja agen. Bonus dianggap 

sebagai alat pengendali agar agen berperilaku sesuai dengan harapan prinsipal. 

Penerapan reward atau bonus dalam suatu perusahaan diharapkan dapat 

menyeleraskan antara kepentingan dan tujuan (Luthans, 2005:133). 

Variabel alokasi bonus dalam penelitian merupakan within subject, yaitu 

variabel yang dikenakan pada semua partisipan dengan perlakuan yang sama.  

Pada penelitian ini terdapat dua jenis alokasi bonus yang digunakan dalam 
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instrumen penelitian yang akan diberikan pada semua partisipan dalam 

penelitian ini adalah alokasi bonus berdasarkan kinerja keuangan, yaitu pertama, 

alokasi bonus berdasarkan ROI dan kedua, alokasi bonus berdasarkan kinerja 

keseluruhan dari perspektif balanced scorecard, yaitu ROI sebagai ukuran dalam 

fokus keuangan, kepuasan pelanggan  sebagai ukuran dalam fokus pemasaran, 

bio/liability index sebagai ukuran dari fokus lingkungan internal dan indeks 

adaptasi teknologi sebagai ukuran daro fokus inovasi. Dasar penetapan bonus 

dan ukuran dari setiap fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai 

dengan yang digunakan dalam penelitian Carmona et al. (2011).  

 Peran dari alokasi bonus dalam pengambilan keputusan investasi modal 

dalam proyek diukur dengan membandingkan nilai yang diberikan partisipan 

untuk setiap proyek (proyek A, proyek B, dan proyek C) saat alokasi bonus 

ditentukan berdasarkan ROI sebagai ukuran kinerja fokus keuangan dan saat 

alokasi bonus ditentukan berdasarkan keseluruhan ukuran kinerja balanced 

scorecard.    

4.3.1.2 Pemahaman Balanced Scorecard  

Balanced scorecard merupakan suatu alat pengukuran kinerja yang 

diciptakan oleh Kaplan dan Norton (1992) untuk mengatasi kelemahan dari alat 

pengukuran kinerja tradisional yang hanya menggunakan ukuran kinerja 

keuangan.  Hal ini dikarenakan ukuran kinerja dalam bentuk ukuran keuangan 

(pengukuran kinerja secara tradisional) belum merepresentasikan keahlian dan 

kompetensi perusahaan dalam mencapai tujuan dan mengusasi pasar. Balanced 

scorecard diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manajer untuk menerapkan 

sistem pengukuran kinerja yang didalamnya mencakup ukuran-ukuran keuangan 

dan ukuran-ukuran kinerja operasional.   
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Secara umum, perspektif  yang digunakan dalam balanced scorecard 

adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Menurut Kaplan dan 

Norton (1992), kombinasi antara empat perspektif dapat membantu manajer 

untuk mengatasi hambatan fungsional sehingga dapat membawa perbaikan 

dalam pengambilan keputusan dan membantu memecahkan masalah yang ada. 

Pada penelitian Carmona et al. (2011)  terdapat sedikit perbedaan dalam 

perspektif yang digunakan dalam balanced scorecard untuk pengukuran kinerja 

proyek namun tetap mencakup keseluruhan kinerja operasional perusahaan. 

Pada penelitian Carmona et al. (2011) digunakan empat fokus, yaitu fokus 

keuangan, fokus pemasaran, fokus lingkungan internal, dan fokus inovasi. 

Fokus-fokus tersebut juga akan di adaptasi  dalam penelitian ini.     

Pemahaman balanced scorecard merupakan variabel independen yang 

menjadi between subject  dalam penelitian eksperimen ini, yaitu  menjadi 

treatment yang hanya akan diberikan pada kelompok eksperimental dan tidak 

diberikan pada kelompok pengendalian.  Penelitian yang digunakan sebagai 

dasar treatment ini adalah penelitian Dilla dan Steinbart (2005).  

Pada penelitian ini, kelompok eksperimental diberi pemahaman balanced 

scorecard  dalam bentuk materi secara tertulis (media visual) dari dua artikel 

Accounting Horizons yang ditulis oleh Kaplan dan Norton (2001 a,b). Tidak 

keseluruhan isi artikel akan diberikan pada partisipan. Peneliti hanya mengutip 

materi-materi yang relevan dengan topik penelitian yaitu materi dasar yang 

menjelaskan bahwa balanced scorecard merupakan suatu alat evaluasi atau 

pengukuran yang terhubung dengan strategi, mempunyai hubungan sebab-

akibat antar perspektif sehingga keseluruhan aspek turut dipertimbangkan.   

Materi yang diambil akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dibuat 
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dalam format handout power point agar partisipan mudah untuk membaca dan 

memahaminya.  Selain itu, untuk memperkuat penjelasan dan memperdalam 

pemahaman, peneliti akan menambah sumber yang akan dikutip sebagai bahan 

pembelajaran mengenai balanced scorecard yaitu,  Atkinson et al. (2006), 

Hansen dan Mowen (2005;2006), dan David (2005). Besarnya nilai dari peran 

variabel pemahaman balanced scorecard dalam pengambilan keputusan 

investasi modal dalam proyek diukur dengan membandingkan penilaian yang 

diberikan partisipan kelompok eksperimental pada proyek A, proyek B, dan 

proyek C saat partisipan belum diberi pemahaman (pretest) dan saat setelah 

diberi pemahaman (postest). 

 

4.3.2 Variabel Dependen  

4.3.2.1 Pemilihan Proyek Investasi 

Aktivitas investasi modal merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap 

perusahaan profit oriented. Investasi modal dilakukan secara berkala sesuai 

dengan pertumbuhan dan kebutuhan perusahaan, baik mulai saat merintis bisnis 

dan saat masa pertumbuhan ketika perusahaan mulai mengembangkan dan 

memperluas jaringan bisnis. Menurut Hansen dan Mowen (2005, hal.400) 

keputusan investasi modal merupakan keputusan yang penting karena 

keputusan ini merupakan jenis keputusan jangka panjang yang memerlukan 

sumber daya dalam jumlah besar, mengandung risiko dalam waktu jangka 

panjang, dan secara simultan memengaruhi perkembangan perusahaan di masa 

depan. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan investasi termasuk investasi 

dalam sebuah proyek diperlukan analisis yang cermat dengan data-data yang 

akurat.  
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Alat analisis dalam pengambilan keputusan investasi modal yang banyak 

dipelajari dalam literatur akuntansi dan manajemen adalah alat analisis yang 

lebih menitikberatkan pada ukuran-ukuran keuangan, yaitu antara lain periode 

pengembalian proyek, tingkat pengembalian akuntansi, nilai sekarang bersih 

(NPV), dan tingkat pengembalian internal. Namun, pada penelitian Carmona et 

al. (2011) digunakan pendekatan lain dalam pemilihan proyek investasi, yaitu 

dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. Pemilihan proyek 

dengan metode ini tidak hanya fokus pada pengukuran dari perspektif keuangan 

saja namun juga dari perspektif-perspektif lain yang mencakup keseluruhan 

proses yang menunjang keberhasilan proyek. Kriteria-kriteria yang menjadi fokus 

pada penelitian Carmona et al. (2011) yang juga akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah fokus keuangan dengan indikator ROI (Return On 

Investment), fokus pemasaran dengan menggunakan indicator kepuasan 

pelanggan, fokus lingkungan internal dengan menggunakan indikator bio/liability 

index, dan fokus inovasi dengan menggunakan indikator tech adoption index. 

Pada penelitian ini terdapat tiga macam proyek yang memiliki spesifikasi 

yang berbeda-beda, yaitu: pertama, ada proyek yang memiliki keunggulan dari 

sisi keuangan saja (nilai ROI paling tinggi dibandingkan dengan dua proyek yang 

lain) namun nilai total secara agregat justru paling kecil. Proyek ini adalah proyek 

B  pada  kasus pretest dan proyek C pada kasus posttest. Kemudian yang 

kedua, adapula proyek yang memiliki nilai yang relatif seimbang antara satu 

fokus dengan fokus lainnya dan nilai total secara agregat lebih besar dari proyek 

yang pertama. Proyek ini adalah proyek A pada kasus pretest dan proyek B pada 

posttest.  Sedangkan yang terakhir,proyek yang ketiga, yaitu proyek yang 

memiliki spesifikasi yang berkebalikan dengan proyek yang pertama, proyek ini 

memiliki nilai total secara agregat paling besar dibandingkan dua proyek yang 
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lain namun memiliki nilai ROI paling kecil. Proyek yang memiliki spesifikasi 

demikian adalah proyek C pada kasus pretest dan proyek A pada kasus posttest.       

Pengukuran variabel ini menggunakan skala numerik yang merupakan tipe 

skala interval. Skala numerik ini dimulai dari 0 sampai dengan 10. Nilai 0 

diberikan jika partisipan sangat tidak mendukung pemilihan proyek tersebut, nilai 

5 diberikan jika partisipan agak mendukung rencana pemilihan proyek tersebut 

dan nilai 10 diberikan jika partisipan sangat mendukung rencana pemilihan 

proyek tersebut. Skala ini berbeda dengan skala likert  dan hampir mirip dengan 

skala semantik yaitu menggunakan dua buah nilai ekstrim dan subyek diminta 

untuk menentukan penilaiannya pada dua nilai tersebut atau di antara dua nilai 

tersebut (Hartono, 2004:67).  Penggunaan skala ini sebagai skala pengukuran 

variabel pengambilan keputusan investasi modal dalam proyek diadaptasi dari 

penelitian Carmona et al. (2011) yang merupakan dasar dari penelitian ini. 

Penilaian akan dilakukan pada setiap proyek yaitu proyek A, proyek B, dan 

proyek C.  Penilaian akan dihubungkan dengan variabel independen yang ingin 

diukur yaitu dua dasar alokasi bonus serta saat sebelum dan sesudah partisipan 

memperoleh pemahaman balanced scorecard.  

 

4.4 Desain Eksperimen 

Penelitian eksperimen laboratorium ini dilakukan dengan menggunakan 

desain pretest and posttest experimental and control group. Pada desain ini baik 

kelompok eksperimental maupun kelompok pengendalian akan diberi pretest 

atau  tes pendahuluan untuk dibandingkan dengan hasil post test atau tes akhir 

setelah treatment diberikan. Kasus yang diberikan pada saat pretest  merupakan 

kasus yang sama dengan kasus yang diberikan saat posttest namun dengan 

sedikit modifikasi untuk menghindari history effect. Modifikasi yang dilakukan 
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adalah membuat spesifikasi yang berbeda pada proyek yang sama antara kasus 

pretest dan postest. Misalnya, spesifikasi proyek A pada kasus pretest  tidak 

sama dengan spesifikasi proyek A pada kasus posttest namun justru sama 

dengan proyek B pada kasus posttest.  

 Hal yang membedakan antara kelompok eksperimental dan kelompok 

pengendalian adalah  pada kelompok eksperimental, partisipan akan diberikan 

treatment berupa materi pemahaman balanced scorecard  sebelum diuji dalam 

posttest, sedangkan untuk kelompok pengendalian tidak memperoleh treatment 

berupa  materi pemahaman balanced scorecard.  

Berikut adalah model yang berisi susunan notasi yang menggambarkan 

bahwa penelitian eksperimen laboratorium ini menggunakan desain pretest and 

posttest experimental and control group design: 

Kelompok eksperimental : R------O1------X------O2 

Kwlompok kontrol       : R------O1--------------O2 

Notasi R merepresantasikan adanya random assignment  dalam 

pengelompokkan partisipan ke dalam kellompok eksperimental dan kelompok 

pengendalian. Kemudian notasi O1  merepresentasikan adanya pretest  baik pada 

kelompok eksperimental maupun kelompok pengendalian yang bertujuan untuk 

mengukur variabel terikat sebelum adanya perlakuan. Notasi X 

merepresentasikan adanya perlakuan (treatment) pada kelompok eksperimental 

dan sebaliknya tidak ada perlakuan dalam kelompok pengendalian. Selanjutnya 

yang terakhir adalah notasi  O2  yang merepresentasikan adanya posttest yaitu 

pengukuran setelah adanya perlakuan atau treatment pada kelompok 

eksperimental dan untuk mengukur konsistensi pada kelompok pengendalian. 
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4.4.1 Pengelompokan Partisipan 

Pada penelitian eksperimen ini, enam puluh partisipan yang digunakan 

diambil dengan metode convenience sampling. Peneliti memilih langsung 

mahasiswa yang akan menjadi sampel dalam penelitian. Sampel yang dipilih 

adalah mahasiswa program studi magister akuntansi dan magister manajemen 

yang telah menyatakan bersedia untuk mengikuti eksperimen laboratorium yang 

akan dilakukan peneliti. Peneliti memilih sampel dengan metode convenience 

sampling untuk kemudahan dalam pelaksanaan eksperimen laboratorium yaitu 

menyangkut kesediaan partisipan untuk mengikuti penelitian. Enam puluh 

mahasiswa ini dikumpulkan dari empat kelas yang berbeda. Selanjutnya, pada 

masing-masing kelas akan dilakukan pengelompokkan lagi untuk 

mengelompokkan partisipan ke dalam kelompok eksperimental dan kelompok 

pengendalian atau kontrol. 

Pengelompokan  ini akan dilakukan secara random assignment dengan 

sistem undian sebelum penelitian dimulai sehingga peneliti tidak dapat 

merencanakan pengelompokkan ini.  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 karena 

adanya manipulasi bukan karena variabel di luar penelitian (Magdalena, 2012). 

Random assignment atau randomisasi akan mendistribusikan ketidaksamaan 

antara kelompok berdasarkan hukum distrubusi normal, sehingga dapat 

menyelesaikan masalah mengenai variabel yang dapat mengacaukan penelitian 

baik yang diketahui maupun tidak diketahui (Sekaran & Bougie, 2010: 231). 
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Penelitian akan dilakukan dengan menyesuaikan dengan jadwal kuliah 

mahasiswa yang berbeda-beda. Hal ini untuk kemudahan keberadaan partisipan.      

4.4.2 Kelompok Eksperimental 

Kelompok eksperimental pada penelitian ini akan memperoleh manipulasi 

berupa treatment atau perlakuan tertentu. Hasil yang diperoleh pada kelompok 

eksperimental ini akan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada kelompok 

pengendalian yang tidak diberi perlakuan.  Kelompok eksperimental akan yang 

dipilih secara randomisasi akan mendapat perlakuan berupa pemberian materi 

mengenai pemahaman balanced scorecard yang diberikan dalam bentuk 

handout. Partisipan akan dipersilahkan untuk membaca dan memahami materi 

tersebut dan kemudian pemahamannya akan dievaluasi melalui sepuluh 

pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Setelah partisipan mendapat perlakuan,  

peneliti akan menguji apakah terdapat perbedaan keputusan mengenai 

pemilihan proyek investasi antara sebelum mendapat perlakuan, yaitu pada saat 

pretest dibandingkan dengan setelah mendapat perlakuan, yaitu pada saat 

posttest. Selain itu, kelompok eksperimental juga akan dibandingkan dengan 

kelompok pengendalian yang tidak memperoleh perlakuan.   

4.4.3 Kelompok Pengendalian 

Kelompok pengendalian merupakan kelompok yang  tidak memperoleh 

perlakuan dan menjadi pembanding dari kelompok eksperimental. Kelompok 

pengendalian dalam penelitian ini hanya akan diberi jeda antara pretest dan 

posttest. Jeda ini dilakukan untuk meminimalisir history effect dari pretest yang 

akan terbawa saat posttest. Pada saat jeda ini partisipan yang masuk dalam 

kelompok pengendalian akan diberi bahan bacaan ringan yang menarik sehingga 

dapat mengalihkan pikiran partisipan dari kasus yang mereka kerjakan pada saat 

pretest.  Menurut Nugraha (2013) tujuan dari kelompok pengendalian adalah 
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untuk memberikan standar perilaku normal atau dasar, sebagai bahan 

pembanding dengan kelompok eksperimantal yang memperoleh perlakuan. Pada 

penelitian ini terdapat satu kelompok pengendalian yaitu kelompok yang tidak 

memperoleh perlakuan berupa pemahaman balanced scorecard.   

4.4.4 Prosedur Eksperimen  

Penelitian eksperimen dilakukan dengan menyesuaikan jadwal kuliah dari 

para partisipan. Hal ini bertujuan untuk kemudahan pengumpulan partisipan.  

Eksperimen laboratorium dilakukan dengan melewati beberapa tahapan. Peneliti 

mengestimasikan waktu 70 menit untuk penelitian eksperimen ini. 

Sebelum pretest dilakukan partisipan akan diminta untuk mengisi barsch 

learning style inventory, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengetahui cara 

belajar individu yang dibedakan menjadi tiga tipe yaitu tipe visual, auditory, dan 

tactical. Barsch learning style inventory diciptakan oleh Dr. Jeffrey Barsch dan 

telah digunakan pada lebih dari 2000 mahasiswa Venture College di California. 

Selain itu instrumen ini juga telah digunakan lebih dari 40 institusi pendidiakan 

tinggi lain juga telah menggunakan instrumen ini (Renou, 2008). Barsch learning 

style inventory yang akan diberikan pada partisipan adalah barsch learning style 

inventroy yang telah melewati alih bahasa dari bahasa inggris ke bahasa 

indonesia, yaitu barsch learning style inventory yang juga digunakan dalam 

penelitian Nugraha (2013).  Hasil uji barsch learning style inventory ini nantinya 

diharapkan dapat membantu untuk memperkuat justifikasi dari hasil pengukuran 

mengenai pemahaman balanced scorecard yang telah diberikan pada partisipan.  

 Berikut adalah prosedur eksperimen untuk kelas yang masuk dalam 

kelompok eksperimental (partisipan yang mendapat pemahaman balanced 

scorecard) : 
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a. Partisipan mengisi daftar hadir yang merekam data demografi partisipan 

selama 5 menit. 

b. Peneliti memperkenalkan diri dengan partisipan untuk memberikan suasana 

yang nyaman pada partisipan dalam melewati rangkaian eksperimen yang 

dilakukan selama 5 menit. 

c. Peneliti membagikan instrumen barsch learning style inventory kepada 

peserta dan meminta peserta untuk mengisi instrumen tersebut dalam waktu 

5 menit.  

d. Peneliti membagikan instrumen pretest. Dalam instrumen turut disertakan 

mengenai peran yang akan dijalankan partisipan dan ilustrasi mengenai 

profil perusahaan. Instrumen juga berisi penugasan yang harus diselesaikan 

dengan estimasi waktu 5 menit..  

e. Peneliti membagikan instrumen berupa materi mengenai pemahaman 

balanced scorecard  yang diberikan secara visual dalam bentuk materi 

tercetak. Kemudian, setelah semua partisipan dalam kelompok 

eksperimental menerima materi, peserta dipersilahkan untuk membaca 

materi dengan estimasi waktu 20 menit. Setelah 20 menit maka partisipan 

dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam pemahaman 

balanced scorecard dengan estimasi waktu 10 menit. 

f. Peneliti memberikan jeda 5 menit dan mempersilahkan partisipan untuk 

rehat sejenak.  Waktu jeda ini dapat dipergunakan jika ada yang ingin ke 

kamar kecil atau menikmati minuman. Pada saat ini pula peneliti akan 

membagikan konsumsi untuk partisipan.   

g. Peneliti membagikan instrumen posttest Dalam instrumen turut disertakan 

mengenai peran yang akan dijalankan partisipan dan ilustrasi mengenai 
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profil perusahaan. Instrumen juga berisi penugasan yang harus diselesaikan 

dengan estimasi waktu 5 menit.  

h. Peneliti mengambil lembar postest dari partisipan dan peneliti membagikan 

dan melakukan manipulation check seperti yang dilakukan Banker et al. 

(2011) dan Nugraha (2013) dengan menambahkan beberapa pertanyaan 

lagi yang menurut peneliti terkait dengan hasil eksperimen, yaitu peneliti 

meminta peserta untuk mengisi beberapa pertanyaan dengan menggunakan 

jawaban ya atau tidak sembari menikmati konsumsi. Estimasi waktu sekitar 5 

menit.  

i. Eksperimen selesai. Peneliti mengucapkan terimakasih dan memberikan dan 

partisipan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan penelitian (estimasi 

waktu 5 menit) 

Selanjutnya ,adalah prosedur esksperimen untuk kelompok pengendalian, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Partisipan mengisi daftar hadir yang merekam data demografi partisipan 

selama 5 menit. 

b. Peneliti memperkenalkan diri dengan partisipan untuk memberikan suasana 

yang nyaman pada partisipan dalam melewati rangkaian eksperimen yang 

akan dilakukan selama 5 menit. 

c. Peneliti membagikan instrumen barsch learning style inventory kepada 

peserta dan meminta peserta untuk mengisi instrumen tersebut dalam waktu 

5 menit. 

d. Peneliti membagikan instrumen pretest. Dalam instrumen turut disertakan 

mengenai peran yang akan dijalankan partisipan dan ilustrasi mengenai profil 

perusahaan. Instrumen juga berisi penugasan yang harus diselesaikan 

dengan estimasi waktu 5 menit. 
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e. Peneliti mengambil instrumen pretest  dan memberikan bahan bacaan ringan 

yang menarik berupa kisah-kisah inspiratif mengenai kehidupan. Partisipan 

dipersilahkan menikmati bahan bacaan tersebut selama 30 menit. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan history effect  dari pretest  dan 

agar peserta tidak jenuh.  

f. Peneliti membagikan instrumen posttest Dalam instrumen turut disertakan 

mengenai peran yang akan dijalankan partisipan dan ilustrasi mengenai profil 

perusahaan. Instrumen juga berisi penugasan yang harus diselesaikan 

dengan estimasi waktu 5 menit. 

g. Peneliti memberikan waktu istirahat selama 5 menit bagi partisipan di 

kelompok kontrol jika ada yang ingin ke kamar kecil atau menikmati 

minuman.   

h. Peneliti mengambil lembar postest dari partisipan dan peneliti membagikan 

konsumsi tambahan kepada peserta sembari melakukan manipulation check 

seperti yang dilakukan Banker et al. (2011) dan Nugraha (2013) dengan 

menambahkan beberapa pertanyaan lagi yang menurut peneliti terkait 

dengan hasil eksperimen, yaitu peneliti meminta peserta untuk mengisi 

beberapa pertanyaan dengan menggunakan jawaban ya atau tidak. Estimasi 

waktu sekitar 5 menit.  

i. Eksperimen selesai. Peneliti mengucapkan terimakasih dan memberikan dan 

partisipan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan penelitian (estimasi 

waktu 5 menit) 

 
4.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa macam instrumen yang diberikan 

dalam beberapa tahap. Penugasan ini akan diberikan dalam bentuk kuesioner 

yang akan diberikan pada partisipan dalam beberapa tahap selama ekperimen 
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laboratorium dilakukan. Penugasan pertama yang harus diselesaikan oleh 

partisipan baik di kelompok ekerimental maupun kelompok kontrol adalah 

pengisian mengenai barsch learning style inventory  yang diciptakan Dr. Jeffrey 

Barsch dan dikutip dari penelitian Renou (2008). Instrumen ini digunakan untuk 

mengetahui cara belajar partisipan. Barsch learning style inventory yang akan 

diberikan pada partisipan adalah barsch learning style inventroy yang telah 

melewati alih bahasa dari bahasa inggris ke bahasa indonesia, yaitu barsch 

learning style inventory yang juga digunakan dalam penelitian Nugraha (2013).   

Kasus pretest dan posttest dalam penelitian ini mengadaptasi dari 

penelitian Carmona et al. (2011). Kasus ini berbentuk kuisioner yang berisi 

penjelasan mengenai peran partisipan dalam penelitian ini, ilustrasi kasus, dan 

penugasan yang harus diselesaikan.  Bagian pertama dalam perangkat 

instrumen ini adalah penjelasan mengenai peran partisipan dalam penelitian dan 

ilustrasi kasus yang berisi informasi mengenai kasus yang dihadapi para 

partisipan dalam menjalankan perannya sebagai manajer investasi. Pada bagian 

pertama ini akan dijelaskan mengenai profil singkat perusahaan dan 

perencanaan perusahaan untuk melakukan investasi yang diwujudkan pada 

suatu proyek.  

Proyek-proyek yang akan dipilih oleh partisipan telah melewati penilaian 

awal dan penilaian awal ini yang menjadi informasi bagi partisipan untuk 

mengambil keputusan. Terdapat tiga pilihan proyek yang harus dipilih salah satu 

oleh partisipan yaitu proyek A,B, dan C. Tiga proyek ini telah memiliki penilaian 

untuk setiap fokus dan nilai total yang merupakan jumlah dari setiap fokus. Pada 

kasus yang diberikan saat pretest, penilaian akan dibuat sama dengan instrumen 

yang digunakan oleh Carmona et al. (2011). Proyek A merupakan proyek dengan 

penilaian yang relatif seimbang pada  4 fokus yang menjadi area balanced 
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scorecard  dalam penelitian ini. Proyek B merupakan proyek yang mempunyai 

nilai tertinggi pada fokus keuangan namun justru di sisi lain proyek ini memiliki 

nilai total keseluruhan paling rendah. Selanjutnya, yang terakhir adalah proyek C. 

Proyek C ini merupakan kebalikan dari proyek B, proyek ini memiliki nilai secara 

keseluruhan paling tinggi namun nilai pada fokus keuangan justru paling rendah 

dibandingkan proyek A dan B.  

Untuk instrumen yang akan digunakan saat posttest, peneliti akan 

melakukan sedikit modifikasi untuk meminimalisasi history effect  dari instumen 

yang diterima saat pretest. Proyek A akan menjadi proyek yang  memiliki nilai 

secara keseluruhan paling tinggi namun nilai pada fokus keuangan justru paling 

rendah (sama dengan proyek C pada instrumen pretest), proyek B akan menjadi 

proyek yang mempunyai penilaian yang relatif seimbang pada  4 fokus yang 

menjadi area balanced scorecard  dalam penelitian ini (sama dengan proyek A 

pada instrumen pretest), dan proyek C akan menjadi proyek yang mempunyai 

nilai tertinggi pada fokus keuangan namun justru di sisi lain proyek ini memiliki 

nilai total keseluruhan paling rendah (sama dengan proyek B pada instrumen 

pretest). Selain itu, modifikasi juga akan dilakukan pada bilangan nilai pada 

setiap fokus. Nilai pada setiap fokus untuk setiap proyek pada instrumen pretest 

akan dikurangi dua pada instrumen posttest.  

Setelah informasi mengenai penilaian pada setiap proyek, bagian 

selanjutnya adalah penjelasan mengenai dua variasi alokasi bonus yang akan 

dihadapi oleh setiap peserta dan tentunya berhubungan dengan judgment atau 

keputusan mengenai proyek yang akan dipilih. Alokasi bonus yang pertama 

adalah alokasi bonus berdasarkan kinerja keuangan, yaitu ROI (Return On 

Assets) dan yang kedua adalah alokasi bonus berdasarkan empat fokus yang 

menjadi perspektif dalam balanced scorecard  yang digunakan dalam kasus ini, 
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yaitu ROI (Fokus Keuangan), Customer Satisfaction (Fokus Pemasaran), 

Bio/Liability (Fokus lingkungan Internal), dan Tech Adoption Index (Fokus 

Inovasi).  

Bagian selanjutnya adalah bagian penugasan yang harus diselesaikan oleh 

partisipan. Pada bagian penugasan ini partisipan diminta memberikan penilaian 

untuk setiap proyek disesuikan dengan dasar alokasi bonus yang akan diterima 

dan dalam kondisi sebelum dan sesudah memperoleh pemahaman balanced 

scorecard (untuk kelompok eksperimental). Penilaian ini dilakukan dengan 

menggunakan skala numerik yang merupakan skala tipe interval, yaitu mulai dari 

0 sampai dengan 10. Nilai 0 diberikan jika partisipan sangat tidak mendukung 

pemilihan proyek tersebut, nilai 5 diberikan jika partisipan agak mendukung 

rencana pemilihan proyek tersebut dan nilai 10 diberikan jika partisipan sangat 

mendukung rencana pemilihan proyek tersebut.  Skala ini juga digunakan dalam 

penelitian Carmona et al. (2011).  

Untuk kelompok eksperimental yang mendapat perlakuan berupa 

pemahaman balanced scorecard, mendapat instrumen tambahan berupa materi 

tertulis mengenai pemahaman balanced scorecard setelah menyelesaikan kasus 

pretest dan sebelum menyelesaikan kasus posttest.  Materi ini dikutip dari dua 

artikel yang ditulis oleh Kaplan dan Norton (2001a, 

2001b). Jika pada penelitian Dilla dan Steinbart (2005) partisipan diberi 

perlakuan untuk membaca keseluruhan dari dua artikel ini, pada penelitian ini 

tidak semua dari materi ini akan diberikan pada partisipan. Hal ini dikarenakan 

dua materi ini cukup panjang sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan 

kejenuhan pada partisipan. Selain itu, jika dikaitkan dengan tema dari penelitian 

ini, tidak semua isi dari materi Kaplan dan Norton (2001a, 2001b) berhubungan 

dengan tema penelitian ini sehingga peneliti hanya akan mengutip materi yang 
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berhubungan saja. Materi yang berhubungan ini merupakan pemahaman dasar 

mengenai balanced scorecard mencakup definisi balanced scorecard, tujuan 

diciptakannya balanced scorecard, keunggulan dari balanced scorecard, dan 

penjelasan dari masing-masing perspektif dalam balanced scorecard. Materi ini 

akan diberikan pada partisipan dalam bentuk handout dengan harapan dapat 

mengurangi kejenuhan partisipan dalam proses belajar singkat ini.    

Sebelum diberikan pada partisipan, materi asli dari Kaplan dan Norton 

(2001a, 2001b)  telah melewati alih bahasa ke dalam bahasa indonesia agar 

partisipan mudah untuk memahami. Selain dari Kaplan dan Norton (2001a,b) 

paneliti juga akan mengutip materi balanced scorecard  dari beberapa sumber 

lain. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkaya materi sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman partisipan mengenai balanced scorecard. 

Sumber yang akan dikutip dalam bahan bacaan mengenai materi balanced 

scorecard  adalah Atkinson et al. (2004), David (2005), serta Hansen dan Mowen 

(2005;2006). Materi yang dikutip juga masih berhubungan dengan definisi 

balanced scorecard, tujuan diciptakannya balanced scorecard, keunggulan dari 

balanced scorecard, dan penjelasan dari masing-masing perspektif dalam 

balanced scorecard. 

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman partisipan atas materi 

yang telah dibaca maka peneliti juga akan memberikan lembar evaluasi. Peserta 

harus menjawab 10 poin pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan ini diberikan 

untuk menguji sejauh mana memahami partisipan memahami isi dari materi 

pemahaman balanced scorecard yang telah dibaca karena jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan ini tidak lepas dari handout yang diberikan.  Pemberian 

evaluasi ini sesuai dengan penelitian Nugraha (2013) yang juga memberikan 

pertanyaan evaluasi pada partisipan yang telah diberi perlakuan berupa 
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pengetahuan. Berdasarkan jawaban yang benar maka dilakukan pengukuran 

dengan menggunakan skala likert. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nugraha 

2013 namun dengan sedikit modifikasi, yaitu sebagai berikut :  

a. Tidak paham   : menjawab dengan benar 0-2 pertanyaan 

b. Cukup atau Agak Paham : menjawab dengan benar 3-5 pertanyaan 

c. Paham   : menjawab dengan benar 6-8 pertanyaan 

d. Sangat paham  : menjawab dengan benar 9-10 pertanyaan 

Sedangkan untuk partisipan dalam kelompok pengendalian juga akan 

diberikan  bahan bacaan namun bahan bacaan yang diberikan adalah bahan 

bacaan yang menarik dan ringan sehingga partisipan di kelompok ini tertarik 

untuk membaca dengan seksama. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengurangi 

history effect dari kasus pretest  yang telah diberikan sebbelumnya. Bahan 

bacaan yang dipilih peneliti adalah berupa kisah-kisah inspiratif tentang 

kehidupan yang diambil dari situs htttp://www.vemale.com. Bahan bacaan ini 

selain tidak berhubungan dengan balanced scorecard  juga relatif menarik untuk 

dibaca.  

Bagian terakhir dari instrumen ini adalah cek manipulasi berupa 7 poin 

pertanyaan untuk kelompok eskperimental dan 5 poin pertanyaan untuk 

kelompok pengendalian. Pertanyaan yang diberikan terkait dengan kejelasan 

instrumen, keyakinan partisipan atas jawaban yang diberikan dalam penugasan, 

penilaian partisipan mengenai kasus yang diberikan, dan apakah partisipan 

merasa bosan terlibat dalam penelitian ini. Khusus untuk pertanyaan pada poin 6 

dan 7 hanya diberikan pada partisipan yang memperoleh pemahaman mengenai 

balanced scorecard.  Enam pertanyaan ini dijawab dengan pengukuran skala 1 

(untuk sangat tidak jelas, sangat sulit, sangat tidak realistis, sangat mengira, 

sangat bosan, sangat tidak membantu) sampai dengan 6 (untuk sangat jelas, 
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sangat mudah, sangat realistis, sangat tidak mengira, sangat tidak bosan, sangat 

membantu). Skala interval dari 1 sampai dengan 6 ini dipilih untuk mencegah 

agar partisipan tidak memberikan penilaian pada nilai tengah sehingga 

diharapkan jawaban yang diberikan adalah jawaban yang sebenarnya. 

Pertanyaan ini mengadaptasi dari penelitian Banker et al. (2011) dan Nugraha 

(2013) dan peneliti juga melakukan modifikasi dengan menambah pertanyaan 

yang penting untuk diketahui terkait penelitian ini. selain itu, peneliti juga  

menggunakan skala interval yang berbeda dari Banker at al. (2011) dan Nugraha 

(2013)  

4.6 Pilot Study 

Pilot study merupakan penelitian dalam skala yang lebih kecil dari penelitian 

yang sebenarnya yang digunakan untuk menetapkan prosedur, bahan, dan 

pengukuran yang akan digunakan untuk penelitian yang sesungguhnya 

(Magdalena, 2012). Pilot study  atau pilot test bukan bertujuan untuk mengukur 

validitas indikator pertanyaan namun lebih untuk mengetahui apakah instrumen 

yang diberikan dapat diikuti dan dipahami dengan baik (Nugraha, 2013). 

Partisipan yang akan terlibat dalam pilot study  ini tidak akan dilibatkan dalam 

penelitian yang sebenarnya.  Partisipan yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa  magister akuntansi, mahasiswa magister manajemen 

mahasiswa PPAK (Pendidikan Profesi Akuntansi), dan mahasiswa strata 1 yang 

tidak dilibatkan dalam penelitian yang sebenarnya.  

Melalui pilot study ini dapat diketahui apakah instrumen penelitian masih 

memerlukan perbaikan atau tidak. Hal ini diketahui melalui cek manipulasi 

berupa beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan informasi dalam instrumen 

yang akan digunakan dalam penelitian eksperimen laboratorium yang 

sebenarnya (Magdalena, 2012). Pertanyaan yang diajukan dalam cek manipulasi 
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adalah 7 item pertanyaan untuk kelompok eksperimental dan 5 pertanyaan untuk 

kelompok kontrol. Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang akan 

digunakan dalam cek manipulasi yang sebenarnya. Penilaian dalam cek 

manipulasi partisipan ini dilakukan dengan skala 1 sampai dengan 6 (seperti cek 

manipulasi pada eksperimen laboratorium yang sebenarnya).  Jika hasil rata-rata 

pengukuran cek manipulasi menunjukkan nilai di atas  3, instrumen dianggap 

dapat dipahami dan dapat dipergunakan untuk penelitian yang sesungguhnya 

(Magdalena, 2012). Adapun satu pertanyaan tambahan yang ingin ditambahkan 

dalam penelitian ini, yaitu apakah instrumen berupa pemahaman balanced 

scorecard membantu dalam memberikan judgment yang diminta dalam kasus 

eksperimen.   

Seperti telah disebutkan bahwa instrumen dalam penelitian ini mengadopsi 

dari instrumen Carmona et al. (2011) dan telah dilakukan penyesuaian dan alih 

bahasa. Oleh karena itu, peneliti melakukan pilot study ini untuk menguji apakah 

instrumen yang telah disesuaikan dapat dipahami oleh peserta. Selain itu, 

melalui pilot study ini para partisipan yang terlibat akan diminta untuk 

memberikan saran yang dapat membuat instrumen semakin jelas untuk dipahami 

dan tujuan penelitian dapat tercapai.  

 

4.7 Validitas dan Reliabilitas  

Pada suatu penelitian yang menggunakan instrumen yang memuat item-item 

pertanyaan tertentu harus diuji validitas dan reliabilitasnya agar pertanyaan-

pertanyaan tersebut  menjadi indikator yang tepat untuk mengukur variabel yang 

ingin diuji. Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur 

untuk melakukan tugasnya agar mencapai sasaran. Pengukuran dikatakan valid 
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jika mengukur tujuannya dengan benar (Hartono, 2004:120), sedangkan 

reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari pengukuran, yaitu berhubungan 

dengan konsistensi dari pengukur. Suatu pengukuran dikatakan konsisten jika 

beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak 

berbeda. Penelitian ini menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian 

Carmona et al. (2011) yang sebelumnya telah melewati uji validitas dan 

reliabilitas.    

4.7.1 Uji Validitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010:233), proses dalam eksperimen 

laboratorium mulai dari pemilihan subjek, penempatan subjek dalam kelompok 

dengan cara randomisasi atau pemadanan, pemindahan subjek dalam setting 

laboratorium dan pemberian wawasan rinci mengenai tugas yang harus 

diselesaikan kepada subjek, dan pemberian tes sebelum dan sesudah tugas 

diselesaikan akan dapat memberikan hasil yang dapat menunjukkan hubungan 

sebab akibat antara variabel yang diselidiki sehingga dapat meningkatkan 

validitas internal. Namun, eksperimen laboratorium tidak dapat memberikan 

keyakinan mengenai validitas eksternal atau generalisasi bahwa situasi yang 

ditemukan dalam ekperimen laboratorium ditemui dalam situasi di lapangan 

(Sekaran dan Bougie, 2010: 234). Validitas eksternal dalam penelitian 

eksperimen laboratorium dapat ditingkatkan dengan melakukan replikasi atau 

pengujian kembali pada konteks penelitian yang sama.  

Proses yang dilakukan peneliti untuk dapat meningkatkan validitas 

internal dalam penelitian ini, antara lain dengan: 

a. Penyebaran subjek ke dalam kelompok dilakukan dengan random 

assignment. Hal ini dilakukan untuk mengurangi selection bias effect dan 
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assignment bias karena diharapkan kelompok yang terbentuk adalah 

kelompok yang sepadan  

b. Peneliti membuat angka yang berbeda pada penilaian setiap fokus untuk 

setiap projek dalam instrumen pretest dan posttest. Karakteristik setiap 

proyek pada instrumen pretest dan posttest juga dibuat berbeda. Hal ini untuk 

mencegah pengaruh dari history effect dan testing effect sehingga saat 

partisipan memberikan penilaian pada treatment pertama  tidak terpengaruh 

oleh pengalaman saat memberikan penilaian pada treatment kedua. 

c. Partisipan pada kelompok pengendalian diberikan jeda istirahat untuk waktu 

yang cukup lama dengan memberikan penayangan tontonan yang menghibur 

pada saat setelah pretest dan sebelum posttest untuk mencegah pengaruh 

mortality effect berupa kejenuhan dan mencegah history effect  dari 

instrumen pretest 

d. Selama eksperimen dilakukan peserta tidak diperbolehkan untuk keluar 

ruangan dan diharapkan mengerjakan tugas yang diberikan dengan serius. 

Hal ini diharapkan dapat mengurangi ancaman mortality effects. 

e. Proses eksperimen dilakukan dalam waktu kurang dari dua jam untuk 

mengurangi ancaman maturity effect atau perubahan psikologi pada peserta 

seperti rasa bosan dan lapar. 

f. Sebelum instrumen digunakan dalam eksperimen maka terlebih dahulu 

melewati pilot test dan proses alih bahasa. 

g. Peneliti menggunakan instrumen yang sama kepada semua kelompok 

dengan skala pengukuran yang sama. Hal ini diharapkan dapat mengurangi 

ancaman instrumentation effect. 
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4.7.2 Uji Reliabilitas 

Pada penelitian ini, uji reliabilitas yang tradisional tidak dilakukan karena 

kasus pada instrumen dalam penelitian ini termasuk ke dalam criterion-

referenced test. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan dalam penelitian Nugraha 

(2013). (Criterion referenced test sering digunakan untuk mendeskripsikan 

penilaian kinerja yang diukur dalam suatu pengujian dan pengambilan 

keputusan. Deskpripsi disusun berdasarkan respon peserta tes ((Hambleton, 

1980) yang dikutip oleh Linn, 1980)). Salah satu tujuan dari uji ini adalah fokus 

pada penilaian individu berdasarkan deskripsi kinerja dalam berbagai tingkat. 

Criterion referenced test memberikan informasi yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan keahlian tertentu yang dimiliki individu (Green, 2002).     

 

4.8 Teknik analisis  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik non-

parametrik. Meskipun variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan 

skala numerik yang tergolong dalam skala interval dan data berdistribusi normal 

(uji normalitas terlampir) namun data dalam penelitian ini tidak memenuhi 

beberapa asumsi-asumsi pada penggunaan metode parametrik. Oleh karena itu, 

pengujian data penelitian ini menggunakan metode statistik non-parametrik. 

Adapun kondisi yang menyebabkan pengujian data penelitian ini menggunakan 

metode statistik non-parametrik adalah karena data tidak memenuhi asumsi 

sebagai berikut (Santoso, 2014:2-3) : 

a. Sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Adapun suatu 

data dapat dianggap normal, melaui beberapa pilihan indikator, yaitu : (1)  

saat digambarkan dalam kurva, kurva akan berbentuk relatif simetris 
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atau dapat dikatakan tidak ada kemencengan ke kiri atau ke kanan, atau 

(2)  saat diuji dengan kolmogorov- smirnov nilai kolomogorv-smirnov 

hitung kurang dari kolmogorov- smirnov tabel dan angka probabilitas 

lebih dari 0,05, atau (3) saat diuji dengan Uji Normality Plot, hasil 

menunjukkan bahwa probabilitas lebih dari 0,05. Selain itu, pada grafik 

normal Q-Q Plot sebaran data agak menjauh dari garis lurus dan pada 

grafik Deterned Normal Q-Q Plot sebaran data akan membentuk pola 

tertentu. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini setelah dilakukan 

uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorv-smirnov terdapat data 

dari beberapa kelompok yang ternyata tidak berdistribusi normal. Hal ini 

terlihat dari nilai probabilitas-nya yang kurang dari 0,05.  Oleh karena itu , 

penelitian ini tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pengujian 

statoistik parametrik (Uji normalitas terlampir).  

b. Pada penelitian ini terdapat data yang tidak memiliki varians yang sama. 

padahal uji beda (uji t dan uji F) dua sampel atau lebih harus diambil dari 

dua populasi yang mempunyai varians sama.  

c. Pada penelitian ini jumlah sampel hanya 30 untuk setiap kelompoknya 

padahal untuk uji statistik metode parametik jumlah sampel harus besar 

(lebih dari 30). Hal ini membuat data tidak memungkinkan untuk diolah 

dengan metode statistik parametrik meskipun data bertipe data interval. 

Oleh karena itu, pengolahan data penelitian ini menggunakan metode statistik 

non-parametrik. Metode statistik non-parametrik yang digunakan dalam 

pengolahan data penelitian ini adalah Uji Wilcoxon untuk uji beda alokasi bonus 

dan uji beda pemahaman balanced scorecard. Uji beda tidak menggunakan Uji 

Mc Nemar atau uji marginal homogenity karena Uji Mc Nemar  digunakan untuk 

data bertipe nominal dan uji Marginal Homogenity digunakan untukdata bertipe 
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ordinal atau multinomial (Santoso, 2014:140).  Pada penelitiian ini , tipe data 

adalah interval sehingga yang pengujian dua sampel berpasangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji wilcoxon   

Uji wilcoxon digunakan untuk uji beda alokasi bonus karena alokasi bonus 

merupakan dua sampel berpasangan dan berhubungan, yaitu setiap partisipan 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendapatkan kasus yang 

sama terkait alokasi bonus ini, yakni mengharuskan partisipan untuk melakukan 

penilaian proyek berdasarkan alokasi bonus fokus keuangan saja (ROI) dan 

alokasi bonus berdasarkan seluruh fokus balanced scorecard.  Sedangkan untuk 

uji pemahaman balanced scorecard, peneliti menggunakan uji wilcoxon karena 

untuk mengukur peran balanced scorecard  dalam pengambilan keputusan 

partisipan, peneliti menggunakan desain eksperimen pretest and posttest 

experimental and control group sehingga untuk dapat mengetahui apakah 

balanced scorecard  berperan dalam pengambilan keputusan partisipan peneliti 

mengukur dengan uji wilcoxon sebagai salah satu alat uji non-parametrik untuk 

sampel berpasangan, yaitu saat sebelum pemahaman balanced scorecard  

diberikan dan saat setelah pemahaman balanced scorecard diberikan.    

Software yang akan digunakan untuk memudahkan analisis data penelitian 

ini adalah SPSS versi 20. Software ini berfungsi untuk melakukan perhitungan 

statistik dan analisis data baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik 

sehingga penghitungan secara manual tidak perlu dilakukan. Pada uji wilcoxon, 

hipotesis alternatif diterima jika nilai probabilitas < 0,05 (Santoso, 2014:131). 

Selain itu,  pada uji kolmogorov-smirnov peneliti juga akan membandingkan 

penilaian partisipan pada setiap proyek saat sebelum (pretest) dan saat sesudah 

pemahaman balanced scorecard  diberikan (posttest). Berdasarkan hal tersebut 
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akan terlihat perubahan keputusan partisipan saat sebelum dan sesudah 

pemahaman  balanced scorecard  diberikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


