
 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, maka 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Payoff magnitude memiliki hubungan signifikan terhadap kecenderungan 

pengambilan risiko pada saat melakukan pengambilan keputusan pemilihan 

proyek. Penelitian ini menemukan bukti bahwa individu menjadi lebih risk averse 

pada saat terjadi peningkatan payoff magnitude. Saat tingkat bonus maksimum 

meningkat, proporsi responden yang memilih proyek berisiko lebih tinggi akan 

berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa individu menjadi lebih konservatif saat 

insentif yang lebih tinggi diberikan. Hal ini mendukung agency theory(Anthony & 

Govidarajan, 2003) dan prospect theory(Kahneman & Tversky, 1979). 

2.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. 

3. Manajer yang risk taker 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. 



 
 

 

4. Faktor-faktor lain seperti jenis kelamin, usia, dan mata kuliah yang sedang 

ditempuh tidak memiliki pengaruh terhadap payoff magnitude yang diterima dan 

pengambilan keputusan pemilihan proyek atau dengan kata lain pengambilan 

keputusan pada masing-masing payoff magnitudeantara laki-laki atau perempuan 

dan dari berbagai jenjang usia dan mata kuliah yang sedang ditempuh tidak 

berbeda. 

5.2.Keterbatasan dan Implikasi 

 Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yang diharapkan dapat 

diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan 

mahasiswa sebagai sample yang diposisikan sebagai manajer dalam sebuah 

perusahaan. Meskipun telah mendapat pengetahuan mengenai akuntansi 

manajemen, tidak semua mahasiswa pernah berada di posisi untuk mengambil 

suatu keputusan sehingga sulit bagi mereka untuk membayangkan berada di posisi 

tersebut. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada manajer yang 

bertanggungjawab pada pengambilan keputusan proyek dan capital budgeting 

karena manajer akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih 

dibandingkan mahasiswa. 

 Pada penelitian ini informasi return outcomes atau laba yang diharapkan 

dijelaskan hanya pada satu periode saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengadopsi desain eksperimen yang lebih dapat menggambarkan realitas. 

Pemilihan setting proyek investasi yang informasinya diketahui secara 

multiperiode dapat menyebabkan partisipan memiliki effort untuk menganalisa 



 
 

 

informasi mengenai potensi risiko. Penelitian selanjutnya juga dapat mereplikasi 

penelitian ini dengan menggunakan payoff magnitude yang berbeda. 

 Implikasi dari penelitian ini ditujukan untuk pihak-pihak yang tertarik 

mengenai payoff magnitude dan pengambilan keputusan dalam perusahaan, baik 

akademisi maupun praktisi. Akademisi diharapkan dapat memperbaiki berbagai 

kelemahan dan kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Bagi praktisi, penelitian 

ini memberikan bukti bahwa terdapat hubungan antara payoff magnitude dengan 

kecenderungan pengambilan risiko pada saat melakukan pemilihan proyek 

investasi. Penelitian ini melihat perilaku manajer dalam pemilihan proyek berisiko. 

Maka dari itu penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan 

agar dapat menentukan insentif tertentu yang tepat bagi manajer. 

 Penelitian ini juga melihat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajer dalam pengambilan risiko. Manajer yang bersikap risk averse akan 

mempertimbangkan probabilitas rugi dari setiap proyek dan probabilitas bahwa 

tidak akan ada bonus yang diterima. Manajer yang bersikap risk taking akan 

mempertimbangkan probabilitas return positif, distribusi return positif, bonus 

maksimum yang tersedia dan tingkat rata-rata tertimbang bonus yang diharapkan. 

Perusahaan dapat menggunakan faktor-faktor tersebut untuk mengarahkan 

preferensi yang akan dipilih oleh manajer. 


