
 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Partisipan 

Tabel di bawah ini merupakan gambaran umum dari partisipan dalam 

eksperimen ini : 

Tabel 4.1 

Jumlah Partisipan Eksperimen 

Keterangan Jumlah 

Jumlah partisipan pada awal eksperimen 210 orang 

Jumlah partisipan yang tidak lolos dalam pengujian 

manipulasi 

10 orang 

Jumlah lolos partisipan eksperimen 200 orang 

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 

 Dari total 210 orang responden dalam eksperimen ini, sebanyak 10 orang 

diantaranya tidak lolos dalam pengujian manipulasi yang dilakukan setelah 

eskperimen sehingga datanya tidak dapat diolah lebih lanjut. Responden 

dinyatakan tidak lolos dalam uji manipulasi ketika tidak dapat menjawab dengan 

tepat pertanyaan yang pada kuesioner post eksperimen nomor 1 & 2 yang 

berkaitan dengan pemahaman responden mengenai proyek mana yang memiliki 

risiko yang lebih besar dan bonus yang diekspektasikan yang lebih besar. 

Responden yang tidak mampu menjawab dengan benar dianggap tidak memahami 

konsep probabilitas dan return outcomes yang berbeda pada proyek A dan B, 



 
 

 
 

seperti yang tertera pada tabel perbandingan kedua proyek tersebut. Manipulasi 

tersebut tidak berhasil dilakukan pada 10 partisipan eksperimen. Berdasar hal 

tersebut maka data yang dapat digunakan dan diolah pada eksperimen ini 

sebanyak 200 sampel, dimana dari jumlah sampel yang ada tersebut terbagi dalam 

3 macam skenario yang diberikan secara acak pada responden. 

Tabel 4.2 

Proporsi Subjek pada Masing-Masing Skenario 

Skenario Jumlah subjek yang lolos uji 

manipulasi 

Jumlah subjek yang 

tidak lolos uji manipulasi   

1 66 4 

2 66 4 

3 68 2 

Total 200 10 

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel akhir yang 

digunakan dalam eksperimen ini adalah sebanyak 200 sampel yang terbagi dalam 

3 skenario dengan kondisi probabilitas dan return outcomes yang berbeda pada 

masing-masing skenario. Pada skenario 1 terdapat sebanyak 66 subjek dengan 

range return outcomes sebesar -8% sampai 15% pada proyek A dan -4% sampai 

10% pada proyek B. Pada skenario 2 terdapat sebanyak 66 subjek dengan range 

return outcomes sebesar -12% sampai 25% pada proyek A dan -8% sampai 14% 

pada proyek B. Pada skenario 3 terdapat sebanyak 68 subjek dengan range return 

outcomes sebesar -20% sampai 35% pada proyek A dan -10% sampai 19% pada 

proyek B. Kedua proyek tersebut memiliki rata-rata tertimbang return 



 
 

 
 

outcomesyang sama. Jumlah responden yang gagal dalam uji manipulasi yang 

dilakukan setelah eksperimen adalah sebanyak 4 subjek pada skenario 1, 4 subjek 

pada skenario 2, dan 2 subjek pada skenario 3.  

4.2. Hasil Uji Validitas Internal 

1. Eksperimen dalam penelitian ini bebas dari ancaman histori karena eksperimen 

dilakukan terhadap responden pada kelas yang berbeda dalam waktu yang berbeda 

sehingga tidak ada responden yang telah mengerjakan penugasan ini sebelumnya. 

2. Maturasi tidak terjadi dalam eksperimen ini karena dalam eksperimen ini 

partisipan diberikan informasi mengenai penugasan eksperimen yang harus dibuat 

sampai partisipan memahami eksperimen yang di-treatment-kan kepada mereka 

sesuai desain eksperimen. Selain itu durasi waktu pengerjaan tugas dalam 

eksperimen ini berlaku sama untuk semua partisipan. 

3. Eksperimen ini bebas dari instrumentasi sebab tidak ada penggantian instrumen 

pengukur serta eksperimenter selama eksperimen dilakukan. 

4. Eksperimen ini bebas dari ancaman mortalitas karena tidak terdapat perubahan 

komposisi subjek pada saat eksperimen dilakukan, serta eksperimen ini dilakukan 

secara langsung. 

5. Melalui statistik deskriptif dapat dilihat bahwa karakteristik subjek dalam 

eksperimen ini beragam, mulai dari ragam jenis kelamin, usia dan mata kuliah 

yang saat ini sedang ditempuh. Namun keseluruhan perbedaan itu tidak 

mengakibatkan data menjadi tidak valid. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya 



 
 

 
 

analisis varians untuk melihat bahwa variabel tersebut tidak menghasilkan 

perbedaan saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan proyek. Berdasarkan 

tabel 4.3 dapat diketahui nilai signifikansi untuk variabel jenis kelamin adalah 

sebesar 0,798 dan 0,106 yang lebih besar (>) dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa 

variasi jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap payoff magnitude dan 

pengambilan keputusan dalam eksperimen ini. Nilai signifikansi untuk variabel 

usia adalah sebesar 0,349 dan 0,070 yang lebih besar (>) dari 0,05. Maka 

disimpulkan bahwa variasi usia tidak berpengaruh terhadap paoff magnitude dan 

pengambilan keputusan dalam eksperimen ini. Nilai signifikansi untuk variabel 

mata kuliah yang ditempuh adalah sebesar 0,840 dan 0,450 yang lebih besar (>) 

dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa variasi mata kuliah yang sedang ditempuh 

tidak berpengaruh terhadap payoff magnitude dan pengambilan keputusan dalam 

eksperimen ini. Uji varians dilakukan untuk memberikan bukti bahwa eksperimen 

ini bebas dari ancaman seleksi, yaitu faktor-faktor di luar treatment yang 

diberikan tidak memberikan perbedaan saat melakukan pengambilan keputusan.  

Tabel 4.3 

Analisis Varians  

Keterangan Signifikansi terhadap 

Payoff Magnitude 

Signifikansi terhadap 

Kecenderungan 

Pengambilan Risiko 

Jenis Kelamin 0,798 0,106 

Usia 0,349 0,070 

Mata Kuliah yang Ditempuh 0,840 0,450 

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 



 
 

 
 

4.3. Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan 

gambaran umum partisipan dalam eksperimen ini, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif 

Skenario Keterangan Jumlah (orang) 

Skenario 1 

(66 orang) 

Jenis Kelamin Laki-Laki 22 

Perempuan 44 

Total 66 

Usia 19 tahun 25 

20 tahun 24 

21 tahun 13 

> 21 tahun 4 

Total 66 

Mata Kuliah yang 

Sedang Diikuti 

AKM 39 

AKL 27 

Total 66 

Skenario 2 

(66 orang) 

Jenis Kelamin Laki-Laki 16 

Perempuan 50 

Total 66 

Usia 19 tahun 26 

20 tahun 29 

21 tahun 9 

> 21 tahun 2 

Total 66 

Mata Kuliah yang 

Sedang Diikuti 

AKM 38 

AKL 28 

Total 66 

Skenario 3 

(68 orang) 

Jenis Kelamin Laki-Laki 24 

Perempuan 44 

Total 68 

Usia 19 tahun 17 

20 tahun 33 

21 tahun 17 

> 21 tahun 1 

Total 68 

Mata Kuliah yang 

Sedang Diikuti 

AKM 39 

AKL 29 



 
 

 
 

Total 68 

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa karakteristik subjek dalam 

eksperimen ini cukup beragam. Terdapat keragaman jenis kelamin yaitu pria dan 

wanita, terdapat rentang usia mulai dari usia 19 – 27 tahun. Meskipun semua 

subjek telah menempuh mata kuliah akuntansi manajemen, terdapat keragaman 

subjek yang terdiri dari subjek yang saat ini sedang menempuh mata kuliah AKM 

(semester 4) dan subjek yang saat ini sedang menempuh mata kuliah AKL 

(semester 6). Namun secara keseluruhan perbedaan tersebut tidak mengakibatkan 

data eksperimen menjadi tidak valid karena meski terdapat keberagaman tidak 

menghasilkan perbedaan pada saat pengambilan keputusan investasi. 

Melalui analisis frequencies, dapat dilihat bahwa proporsi responden 

perempuan yang menjadi subjek pada eksperimen ini adalah sebanyak 138 orang 

atau sebesar 69% dari total responden, sedangkan proporsi responden laki-laki 

yang menjadi subjek pada eksperimen ini adalah sebanyak 62 orang atau sebesar 

31% dari total responden. Apabila digolongkan dalam kategori usia, proporsi 

responden yang berusia 19 tahun adalah sebanyak 68 orang atau sebesar 34% dari 

total responden, responden yang berusia 20 tahun adalah sebanyak 86 orang atau 

sebesar 43% dari total responden, responden yang berusia 21 tahun adalah 

sebanyak 39 orang atau sebesar 19,5% dari total responden, dan responden yang 

berusia > 21 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 3,5% dari total responden. 

Dapat diketahui juga jumlah responden yang sedang menempuh mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah (semester 4) adalah sebanyak 116 orang atau 



 
 

 
 

sebesar 58% dari total responden dan jumlah responden yang sedang menempuh 

mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan (semester 6) adalah sebanyak 84 orang 

atau sebesar 42% dari total responden. 

Melalui tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang diposisikan 

pada skenario 1 dimana kondisi payoff magnitudesebesar 15% adalah sebanyak 66 

orang, responden yang diposisikan pada skenario 2 dimana kondisi payoff 

magnitude sebesar 25% adalah sebanyak 66 orang, dan responden yang 

diposisikan pada skenario 3 dimana kondisi payoff magnitude sebesar 35% adalah 

sebanyak 68 orang. Dengan demikian total responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini dan lolos dalam uji manipulasi adalah sebanyak 200 orang. 

4.4. Pengujian Hipotesis 

 Untuk mengetahui perbandingan kecenderungan pengambilan risiko 

responden berdasarkan masing-masing skenario payoff magnitude digunakan uji 

crosstabs, sedangkan untuk menguji hipotesis 1 dalam penelitian ini akan diuji 

lewat uji pearson chi square untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

signifikan antara payoff magnitude dengan kecenderungan pengambilan risiko 

pada proses pengambilan keputusan pemilihan proyek investasi. Hipotesis 2 

sampai dengan hipotesis 7 dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan 

compare meandan uji beda t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

pertimbangan pada faktor-faktor yang diuji pada responden yang risk averse dan 

responden yang risk taker pada saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan 

proyek investasi. 



 
 

 
 

4.4.1. Hipotesis Pertama 

Untuk menguji hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu terdapat 

hubungan signifikan antara payoff magnitude dengan kecenderungan pengambilan 

risiko pada proses pengambilan keputusan pemilihan proyek investasi maka 

digunakan analisis statistik sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Crosstabs dan Chi Square 

Payoff Magnitude Kecenderungan Pengambilan Risiko Total 

Risk Taker Risk Averse 

Skenario 1 (payoff 

magnitude 15%) 

40 orang (50,00%) 26 orang (21,70%) 66 orang (33%) 

Skenario 2 (payoff 

magnitude 25%) 

23 orang (28,70%) 43 orang (35,80%) 66 orang (33%) 

Skenario 3 (payoff 

magnitude 35%) 

17 orang (21,30%) 51 orang (42,50%) 68 orang (34%) 

Total 80 orang (100%) 120 orang (100%) 200 orang (100%) 

Chi square value 18,782   

Df 2   

Sig (2-sided) 0,000   

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 

 Berdasarkan tabel diatasdapat diketahui saat payoff magnitude sebesar 

15%, jumlah responden yang memilih proyek A lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah responden yang memilih proyek B. Saat payoff magnitude sebesar 

25%, jumlah responden yang memilih proyek A lebih sedikit dibandingkan 

dengan jumlah responden yang memilih proyek B. Saat payoff magnitude sebesar 



 
 

 
 

35% juga terjadi hal demikian dimana jumlah responden yang memilih proyek A 

lebih sedikit dibandingkan jumlah responden yang memilih proyek B. 

Perbandingan antara payoff magnitude dengan kecenderungan 

pengambilan risiko dengan memilih proyek akan dapat dilihat lebih jelas dalam 

bentuk persentase. Hasil yang terlihat sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 

menunjukkan bahwa terdapat trend dimana terjadi penurunan proporsi responden 

yang memilih proyek A (yang memiliki risiko lebih tinggi) sepanjang payoff 

magnitude meningkat dari skenario dengan bonus terendah sampai dengan 

skenario dengan bonus tertinggi. Sebaliknya, terdapat trend dimana terjadi 

kenaikan proporsi responden yang memilih proyek B (yang memiliki risiko lebih 

rendah) sepanjang payoff magnitude meningkat dari skenario dengan bonus 

terendah sampai dengan skenario dengan bonus tertinggi.Melalui uji statistik 

pearson chi square, diketahui bahwa χ² = 18,782 dan p-value < 0,05. Dengan 

demikian, dinyatakan bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu terdapat hubungan 

signifikan antara payoff magnitude dengan kecenderungan pengambilan risiko 

saat pengambilan keputusan pemilihan proyek. Diketahui bahwa sepanjang payoff 

magnitude meningkat, terdapat penurunan kecenderungan pengambilan risiko. 

4.4.2. Hipotesis Kedua sampai dengan Hipotesis Ketujuh 

Untuk menguji hipotesis kedua sampai dengan hipotesis ketujuh dalam 

penelitian ini yaitu terdapat perbedaan pertimbangan pada keenam faktor seperti 

yang dinyatakan dalam penelitian iniantara manajer (responden) yang risk averse 



 
 

 
 

dan risk taker pada saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan proyek 

investasi maka digunakan analisis statistik sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Compare Mean& T-test 

 Compare Mean T-test 

Rata-rata 

Risk 

Taker 

Rata-rata 

Risk 

Averse 

Mean 

Difference 

Sig. (2-tailed) 

Probabilitas setiap 

proyek dalam 

menghasilkan kerugian 

3,30 5,75 - 2,45 0,000 

Probabilitas bahwa tidak 

ada bonus yang akan 

diterima 

3,36 5,49 - 2,13 0,000 

Probabilitas bahwa setiap 

proyek menghasilkan 

return positif (mendapat 

bonus) 

5,31 3,67 1,64 0,000 

Distribusi return positif 

masing-masing proyek 

5,15 3,66 1,49 0,000 

Tingkat bonus 

maksimum yang tersedia 

5,44 3,89 1,55 0,000 

Tingkat rata-rata 

tertimbang bonus yang 

diekspektasikan 

4,99 3,59 1,40 0,000 

Sumber : Data Primer yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan rata-rata antara 

responden yang memilih proyek A dan responden yang memilih proyek B. Dalam 

penelitian ini, manajer risk takerakan diwakilkan oleh responden yang memilih 

proyek A sedangkan manajer risk averseakan diwakilkan oleh responden yang 



 
 

 
 

memilih proyek B. Perbandingan rata-rata tersebut dimaksudkan untuk melihat 

seberapa jauh faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi manajer pada saat 

melakukan pengambilan keputusan pemilihan proyek.Rata-rata yang diungkap 

dalam tabel didapatkan dari rata-rata skalapada kuesioner post eksperimen yang 

diberikan kepada responden yang memilih proyek A maupun proyek B untuk 

menentukan apakah faktor tersebut tidak mempengaruhi atau sangat 

mempengaruhi pada proses pengambilan keputusan.  

Faktor pertama yang diteliti adalah faktor probabilitas setiap proyek dalam 

menghasilkan kerugian. Melalui uji t-test diketahui nilai signifikansi adalah 0,000 

lebih kecil dari (<) 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

pertimbangan pada faktor tersebut antara manajer risk averse dan risk takerpada 

saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan proyek.Diketahui bahwa 

meanresponden yang memilih proyek B (5,75) lebih besar daripada mean 

responden yang memilih proyek A (3,30). Hal ini membuktikan bahwa manajer 

risk averse lebih mempertimbangkan faktor tersebut dibandingkan manajer risk 

taker. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. 

Faktor kedua yang diteliti adalah faktor probabilitas bahwa tidak ada 

bonus yang akan diterima.Melalui uji t-test diketahui nilai signifikansi adalah 

0,000 lebih kecil dari (<) 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

pertimbangan pada faktor tersebut antara manajer risk averse dan risk takerpada 

saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan proyek.Diketahui bahwa mean 

responden yang memilih proyek B (5,49) lebih besar daripada mean responden 



 
 

 
 

yang memilih proyek A (3,36). Hal ini membuktikan bahwa manajer risk averse 

lebih mempertimbangkan faktor tersebut dibandingkan manajer risk taker. 

Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. 

Faktor ketiga yang diteliti adalah faktor probabilitas bahwa bahwa setiap 

proyek menghasilkan return positif. Melalui uji t-test diketahui nilai signifikansi 

adalah 0,000 lebih kecil dari (<) 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pertimbangan pada faktor tersebut antara manajer risk averse dan risk 

takerpada saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan proyek.Diketahui 

bahwa mean responden yang memilih proyek A (5,31) lebih besar daripada mean 

responden yang memilih proyek B (3,67). Hal ini membuktikan bahwa manajer 

risk takerlebih mempertimbangkan faktor tersebut dibandingkan manajer 

riskaverse. Dengan demikian hipotesis keempatditerima. 

Faktor keempat yang diteliti adalah distribusi return positif pada masing-

masing proyek.Melalui uji t-test diketahui nilai signifikansi adalah 0,000 lebih 

kecil dari (<) 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan 

pada faktor tersebut antara manajer risk averse dan risk takerpada saat melakukan 

pengambilan keputusan pemilihan proyek.Diketahui bahwa mean responden yang 

memilih proyek A (5,15) lebih besar daripada mean responden yang memilih 

proyek B (3,66). Hal ini membuktikan bahwa manajer risk takerlebih 

mempertimbangkan faktor tersebut dibandingkan manajer riskaverse. Dengan 

demikian hipotesis kelima diterima. 



 
 

 
 

Faktor kelima yang diteliti adalah tingkat bonus maksimum yang tersedia 

pada kedua proyek.Melalui uji t-test diketahui nilai signifikansi adalah 0,000 lebih 

kecil dari (<) 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan 

pada faktor tersebut antara manajer risk averse dan risk takerpada saat melakukan 

pengambilan keputusan pemilihan proyek.Diketahui bahwa mean responden yang 

memilih proyek A (5,44) lebih besar daripada mean responden yang memilih 

proyek B (3,89). Hal ini membuktikan bahwa manajer risk takerlebih 

mempertimbangkan faktor tersebut dibandingkan manajer riskaverse. Dengan 

demikian hipotesis keenam diterima. 

Faktor keenam yang diteliti adalah tingkat rata-rata tertimbang bonus yang 

diekspektasikan. Melalui uji t-test diketahui nilai signifikansi adalah 0,000 lebih 

kecil dari (<) 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertimbangan 

pada faktor tersebut antara manajer risk averse dan risk takerpada saat melakukan 

pengambilan keputusan pemilihan proyek.Diketahui bahwa mean responden yang 

memilih proyek A (4,99) lebih besar daripada mean responden yang memilih 

proyek B (3,59). Hal ini membuktikan bahwa manajer risk takerlebih 

mempertimbangkan faktor tersebut dibandingkan manajer riskaverse. Dengan 

demikian hipotesis ketujuh diterima. 

4.5. Pembahasan 

Bonner & Sprinkle (2002) menyatakan bahwa individu akan menjadi 

netral terhadap risiko atau memilih proyek yang lebih berisiko untuk mendapatkan 

return yang diekspektasikan yang lebih besar, atau sebaliknya individu akan 



 
 

 
 

menjadi risk averse dan memilih proyek yang lebih aman dengan return yang 

lebih kecil. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara payoff magnitude terhadap kecenderungan pengambilan risiko. 

Berdasarkan hasil penelitian, responden yang berperan sebagai manajer menjadi 

risk averse saat payoff magnitude mengalami peningkatan. Secara spesifik, saat 

level bonus yang diekspektasikan meningkat, proporsi responden yang memilih 

proyek dengan risiko yang lebih tinggi menurun, hal ini membuktikan bahwa 

responden menjadi lebih konservatif saat insentif yang lebih tinggi ditawarkan. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan agency theory yang 

dikemukakan oleh Anthony & Govidarajan (2003) dan prospect theory oleh 

Kahneman & Tversky (1979). 

Agency theorymenurut Anthony & Govidarajan (2003) menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan preferensi dan tujuan antara principal dan agen. Teori ini 

menyatakan bahwa tiap-tiap individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. 

Eksperimen pada penelitian ini menempatkan perusahaan sebagai principaldan 

responden sebagai manajer yang merupakan agen. Manajer diminta untuk 

memutuskan proyek mana yang harus dipilih ketika dihadapkan pada proyek yang 

memiliki tingkat pengembalian dan risiko yang berbeda dan oleh karena 

perbedaan tersebut maka bonus yang bisa diterima oleh manajer juga berbeda. 

Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan juga 

mengembangkan organisasi untuk mengimplementasikan strateginya, salah satu 



 
 

 
 

caranya adalah dengan melakukan ekspansi melalui proyek-proyek baru. Pada 

eksperimen ini, terdapat proyek A dan proyek B yang salah satunya akan dipilih 

sebagai investasi jangka panjang perusahaan. Pada skenario 1 sampai dengan 

skenario 3, proyek A digambarkan memiliki potensi pengembalian yang lebih 

besar dibandingkan proyek B meskipun memiliki tingkat risiko yang lebih besar 

pula. Apabila manajer memilih proyek A maka ia akan memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan bonus yang lebih besar dan perusahaan juga akan memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan return yang tinggi. Akan tetapi proyek A juga 

memiliki potensi kegagalan yang lebih besar dengan kerugian yang dihasilkan 

akan lebih besar pula sehingga terdapat kemungkinan perusahaan akan mengalami 

kerugian yang akan berdampak pada operasi perusahaan dan manajer bisa saja 

kehilangan posisinya di perusahaan dan tidak mendapatkan bonus sama sekali. 

Manajer akan lebih mengejar tujuan personal mereka daripada berusaha 

mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, tertutama apabila 

terdapat alternatif lain yang lebih baik bagi tujuan personal manajer. Proyek B 

pada eksperimen ini merupakan alternatif lain yang digambarkan memiliki potensi 

pengembalian dan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan proyek A. 

Apabila manajer memilih proyek B maka bonus yang bisa ia dapatkan akan lebih 

rendah dan perusahaan juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan return 

investasi yang lebih rendah. Akan tetapi proyek B memiliki potensi kegagalan 

yang lebih kecil atau dengan kata lain proyek ini akan lebih mungkin untuk 

mengalami keberhasilan (pengembalian positif) sehingga peluang manajer untuk 

mendapatkan bonus akan lebih besar. 



 
 

 
 

Perusahaan (pemegang saham) sebagai principal dan manajer sebagai 

agen akan mengalami konflik kepentingan pada tahap ini. Keduanya akan 

memilih untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Pada konteks 

pemilihan proyek yang melibatkan ketidakpastian, manajer akan merasa tahu 

lebih baik dari perusahaan apakah mereka mampu memenuhi tujuan principal 

atau tidak. Manajer sebagai pelaksana dan pengambil keputusan akan 

mengorbankan kepentingan perusahaan untuk memenuhi kepentingannya 

sendiri.Hasil penelitian ini menyatakan jika manajer merasakan bahwa suatu 

proyek mempunyai risiko tinggi meskipun terdapat kemungkinan bagi mereka 

untuk menerima rewards yang lebih tinggi, manajer akan cenderung memilih 

proyek dengan risiko rendah. Meskipun memiliki return yang lebih rendah, 

manajer mengasumsikan pendapatan yang stabil akan dilihat sebagai suatu hal 

yang positif oleh principal. Terdapat hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi 

manajer untuk memilih proyek yang berisiko rendah antara lain adanya 

ketidakpastian hasil terkait proyek investasi yang pengembaliannya baru akan 

diketahui setelah proyek berjalan, effort yang digunakan oleh manajer untuk 

menangani proyek berisiko tinggi akan lebih besar sehingga manajer akan 

meluangkan waktu dan usaha yang lebih banyak saat menangani proyek tersebut, 

serta kegagalan apabila memilih proyek berisiko tinggi di masa depan yang akan 

mengancam posisi manajer dalam perusahaan. Dengan demikian hasil pada 

penelitian ini mendukung agency theorydimana manajer akan menjadi risk averse 

sepanjang payoff magnitude(bonus maksimal) yang diberikan meningkat. 



 
 

 
 

Prospect theory menggambarkan cara orang memilih antara kemungkinan 

alternatif yang melibatkan risiko, dimana probabilitas hasil diketahui. Teori ini 

menunjukkan bahwa seseorang akan menghargai kerugian dan keuntungan dalam 

sudut pandang yang berbeda.Teori ini menyatakan bahwa orang akan memiliki 

kecenderungan irasional untuk enggan mempertaruhkan keuntungan daripada 

kerugian. Pada penelitian ini responden dihadapkan pada konteks keuntungan 

yaitu payoff magnitude atau tingkat bonus maksimum yang diekspektasikan, maka 

responden yang diposisikan sebagai manajer menjadi risk averse. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Pada 

penelitian Baird dkk. (2008), diketahui terdapat hubungan signifikan antara payoff 

magnitude terhadap kecenderungan pengambilan risiko, dimana proporsi 

responden yang memilih proyek berisiko lebih tinggi akan berkurang sepanjang 

terjadi peningkatan payoff magnitude. Pada penelitian di Indonesia yang 

dilakukan oleh Prasetya & Siregar (2012) juga mendapatkan hasil yang serupa 

meskipun memiliki tingkat payoff magnitude  yang berbeda dari penelitian ini. 

 Penelitian ini juga meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada 

saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan proyek. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan diketahui bahwa manajer yang risk averse lebih 

mempertimbangkan probabilitas bahwa setiap proyek bisa merugi dan bahwa 

tidak akan ada bonus yang diterima pada saat melakukan pengambilan keputusan 

pemilihan proyek.Manajer yang risk averse melihat risiko sebagai ancaman 

sehingga cenderung memilih proyek yang minim risiko. Sejalan dengan penelitian 

Baird dkk. (2008), dimana responden yang memilih proyek B (risk averse) akan 



 
 

 
 

lebih mempertimbangkan faktor probabilitas bahwa setiap proyek bisa merugi. 

Namun pada penelitian tersebut tidak terdapat perbedaan pada mean manajer yang 

risk averse dan risk taker pada faktor probabilitas bahwa tidak akan ada bonus 

yang diterima. 

 Penelitian ini juga mendapatkan hasil yaitu manajer yang risk takerakan 

lebih mempertimbangkan probabilitas bahwa setiap proyek akan menghasilkan 

pengembalian positif, distribusi pengembalian positif dari masing-masing proyek, 

tingkat bonus maksimum yang tersedia, dan tingkat rata-rata tertimbang dari 

bonus yang diharapkan pada saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan 

proyek. Manajer yang risk taker akan mendasarkan pada kepentingannya untuk 

mencapai kepuasan yang maksimal dan menekankan pada imbalan atau payoff. 

Manajer akan memaksimalkan effort untuk mendapatkan insentif yang sesuai dan 

lebih mempertimbangkan pada aspek-aspek positif yang terdapat pada alternatif-

alternatif tersebut.Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Baird dkk. 

(2008), mean responden yang memilih proyek A (manajer yang memiliki sikap 

risk taker) lebih tinggi pada keempat faktor tersebut.  


