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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1. Teori Pengambilan Keputusan 

Menurut (Heller, 2005) keputusan merupakan penilaian atau pilihan antara 

dua hal atau lebih yang timbul dalam berbagai situasi; dari pemecahan 

masalah sampai implementasi tindakan. Menurut (Ahmed dan Omotunde, 

2012) teori keputusan adalah studi tentang prinsip yang digunakan untuk 

membuat keputusan. Hal tersebut dicapai dengan mengindentifikasi nilai-

nilai, ketidakpastian dan hal-hal yang mungkin memengaruhi keputusan. 

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh bias kepercayaan 

(overconfidence bias) yang berlebihan (Dietrich, 2010). Shefrin (2007) 

dalam (Dietrich, 2010) mendefinisikan overconfidence sebagai orang yang 

menganggap dirinya memiliki kemampuan serta pengetahuan yang lebih 

dari yang lainnya. Akibatnya, manajer yang terlalu percaya diri akan 

mengarah pada keputusan yang tidak baik. Hal tersebut yang menjadi alasan 

orang tidak menuntut bantuan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut (Hansson, 1991) teori keputusan dibagi menjadi dua yaitu teori 

keputusan normatif dan deskriptif. Teori keputusan normatif adalah teori 

tentang bagaimana keputusan harus dibuat sedangkan teori keputusan 

deskriptif adalah teori tentang bagaimana keputusan sebenarnya dibuat.  
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Menurut (Gibson, 2012) terdapat prosedur untuk mengambil keputusan 

yaitu: 

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan mengukur hasil 

Organisasi membutuhkan sasaran dan sasaran di setiap bidang di mana 

kinerja memengaruhi efektivitas. Sasaran dan sasaran yang ditetapkan 

dengan memadai akan menentukan hasil mana yang harus dicapai dan 

tindakan mana yang menunjukkan apakah hasil tersebut telah tercapai. 

2. Identifikasi masalah 

Kondisi yang diperlukan untuk suatu keputusan adalah masalah. Jika 

masalah tidak ada, tidak perlu ada keputusan. Pengambil keputusan 

adalah pemecah masalah, ditugasi untuk memilih dari alternatif yang 

tersedia atau menciptakan alternatif yang berbeda dengan cara yang 

berarti dari alternatif yang ada sebelumnya. 

3. Pengembangan alternatif 

Sebelum keputusan dibuat, alternatif yang layak (solusi potensial 

untuk masalah) harus dikembangkan, dan konsekuensi yang mungkin 

dari setiap alternatif harus dipertimbangkan. Mengembangkan 

alternatif sebenarnya adalah proses pencarian di mana lingkungan 

internal dan eksternal yang relevan diselidiki untuk memberikan 

informasi yang dapat dikembangkan menjadi alternatif yang 

memungkinkan. 

4. Mengevaluasi alternatif 
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Setelah alternatif telah dikembangkan, mereka harus dievaluasi dan 

dibandingkan. Dalam setiap situasi keputusan, tujuan dalam membuat 

keputusan adalah untuk memilih alternatif yang akan menghasilkan 

hasil yang paling menguntungkan dan hasil yang paling tidak 

menguntungkan. Alternatif dan hasil hubungan keputusan didasarkan 

pada tiga kondisi: Kepastian, ketidakpastian, risiko.  

5. Memilih alternatif 

Tujuan dalam memilih alternatif adalah memecahkan masalah untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Artinya keputusan bukanlah 

tujuan itu sendiri tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan. 

Pengambil keputusan tidak mungkin mengetahui semua alternatif yang 

tersedia, konsekuensi dari masing-masing alternatif, dan kemungkinan 

konsekuensi ini terjadi. Pembuat keputusan lebih memilih alternatif 

yang memenuhi standar (memuaskan) yang dapat diterima. 

6. Menetapkan keputusan 

Keputusan harus diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan. 

Sangat mungkin keputusan "baik" dirugikan oleh implementasi yang 

buruk. Dalam hal ini, implementasi mungkin lebih penting daripada 

pilihan alternatif yang sebenarnya. 

7. Kontrol dan evaluasi 

Manajemen yang efektif melibatkan pengukuran hasil secara berkala. 

Hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang direncanakan (tujuan), 

dan perubahan harus dilakukan jika ada penyimpangan. Ketika 
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keputusan diterapkan, manajer tidak dapat berasumsi bahwa hasilnya 

akan memenuhi tujuan awal. Beberapa sistem kontrol dan evaluasi 

diperlukan untuk memastikan hasil yang sesungguhnya konsisten 

dengan hasil yang direncanakan ketika keputusan itu dibuat. 

 

2.2. Management Control System (MCS) 

Management Control System (MCS) adalah pemantauan formal, 

pengukuran dan proses yang dipilih oleh manajemen untuk menyelaraskan 

tujuan dalam perusahaan (Leiby, 2018). Management Control System 

(MCS) atau sistem pengendalian manajemen juga dapat diartikan sebagai 

sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para 

anggota organisasi agar dalam mengimplementasi strategi organisasi dapat 

dijalankan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi (Musa, 2013).  

Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2005) pengendalian manajemen 

merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota 

organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Dari 

beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa management control 

system sangat penting keberadaannya dalam suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan organisasi, maka perusahaan perlu melakukan adopsi 

MCS.  
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Dalam pelaksanaannya, pengendalian manajemen memiliki beberapa 

kegiatan. Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2005) Pengendalian 

manajemen terdiri atas berbagai kegiatan, meliputi: 

1. Merencanakan apa yang harus dilakukan oleh organisasi 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian 

organisasi 

3. Mengkomunikasikan informasi 

4. Mengevaluasi informasi 

5. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada 

6. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka 

Agar mencapai suatu keberhasilan dalam menerapkan suatu 

management control system, perusahaan harus yakin bahwa pengendalian 

manajemen yang digunakan merupakan sistem pengendalian yang baik. 

Memiliki sistem pengendalian yang baik tetap memiliki kemungkinan 

adanya kegagalan. Menurut (Merchant dan Van Der Stede, 2014) 

Pengendalian yang sempurna tidak pernah ada kecuali mungkin terjadi 

pada keadaan yang tidak biasa. Pengendalian yang sempurna jelas bukan 

hal yang realistis untuk diharapkan karena tidak mungkin untuk 

menerapkan SPM dengan desain yang baik maka dijamin mereka memiliki 

perilaku yang baik.  

Menurut (Merchant dan Van Der Stede, 2014) Pengendalian 

dikatakan optimal apabila kerugian dari pengendalian yang diharapkan 

lebih kecil daripada biaya untuk mengimplementasikan pengendalian yang 
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lainnya. Pengendalian yang optimal terjadi ketika pengendalian tersebut 

berjalan dengan baik dengan menggunakan biaya yang rasional. 

Karakteristik pengendalian yang baik adalah yang berorientasi pada masa 

depan dan didorong oleh tujuan. Tujuan harus berorientasi pada masa 

depan karena tidak ingin ada hal yang tidak menyenangkan di masa yang 

akan datang; masa lalu tidak relevan sebagai petunjuk bagi masa depan, 

istilahnya belajar dari kegagalan sistem pengendalian. Kemudian hal 

tersebut harus didorong oleh adanya tujuan. Tujuan mewakil apa yang 

dicari oleh perusahaan untuk dicapai. 

Menurut (Merchant dan Van Der Stede, 2014) penilaian pengendalian 

yang baik merupakan hal yang sulit dan objektif. Sulit karena 

pengendalian yang baik harus diukur dengan berorientasi pada masa depan 

dimana masa depan sulit untuk diprediksi. Namun walaupun sulit 

pengendalian manajemen yang baik harus tetap dikerjakan karena 

keberhasilan perusahaan juga bergantung pada sistem pengendalian 

manajemen yang dikelola dengan baik. 

Dalam sistem pengendalian harus mencakup beberapa elemen-elemen 

pengendalian. Menurut (Anthony dan Govindarajan, 2005) dalam setiap 

sistem pengendalian harus memiliki sedikitnya empat elemen yaitu: 

1. Pelacak (detector) atau sensor adalah suatu perangkat yang mengukur 

apa sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 

2. Penilai (accesor) adalah suatu perangkat yang menentukan 

signifikansi dari peristiwa actual dengan cara membandingkannya 
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dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya 

terjadi. 

3. Effector adalah perangkat (atau biasa disebut dengan “umpan balik”) 

yang mengubah perilaku jika accesor mengindikasikan kebutuhan 

untuk melakukan hal tersebut. 

4. Jaringan komunikasi adalah perangkat yang meneruskan informasi 

antara detector dan accesor dan antara accesor dan effector. 

2.3. Kepakaran 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepakaran berasal dari 

kata “pakar” yang berarti ahli/spesialis.  Sehingga kepakaran dapat diartikan 

sebagai keahlian. Orang- orang yang disebut memiliki kepakaran apabila 

mereka berpengetahuan yang luas dan spesifik dimana pengetahuan tersebut 

berasal dari pengalaman, pelatihan (training), maupun dari membaca. 

Dengan adanya kepakaran/keahlian biasanya seorang ahli/pakar dapat lebih 

secara cepat dan tepat dalam mengambil keputusan serta dapat 

menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Kepakaran biasanya memiliki 

tingkatan dimana kepakaran yang tinggi berarti memiliki pengetahuan yang 

lebih banyak daripada kepakaran yang rendah (non-pakar). 

Menurut (D’Aveni, 1990) pada tingkat individu, kepakaran dapat 

membantu mempertahankan ilusi kompetensi dan kontrol dengan 

mempengaruhi reaksi antarpribadi kepada individu. Dengan itu kepakaran 
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dianggap sebagai suatu indikasi bahwa manajer tersebut kompeten, kredibel 

dan dapat dipercaya. 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini dikembangkan dengan teori keputusan. 

Menurut (Heller, 2005) keputusan merupakan penilaian atau pilihan antara dua 

hal atau lebih yang timbul dalam berbagai situasi. Menurut (Ahmed dan 

Omotunde, 2012), Teori keputusan adalah studi tentang prinsip yang digunakan 

untuk membuat keputusan. Hal tersebut dicapai dengan mengindentifikasi nilai-

nilai, ketidakpastian dan hal-hal yang mungkin mempengaruhi keputusan. Salah 

satu yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah bias kepercayaan 

(overconfidence bias) yang berlebihan (Dietrich, 2010). Shefrin (2007) dalam 

(Dietrich, 2010) mendefinisikan overconfidence sebagai orang yang menganggap 

dirinya memiliki kemampuan serta pengetahuan yang lebih dari yang lainnya. 

Seseorang yang memiliki memiliki kemampuan lebih akan cenderung memilih 

melakukan hal yang beda dengan yang lainnya. 

Dalam mengambil keputusan seringkali manajer menggunakan bantuan 

konsultan untuk memberikan rekomendasi terhadap keputusan yang akan diambil. 

Sama halnya ketika kondisi penggantian MCS. Manajer akan melibatkan 

konsultan untuk memberikan rekomendasi mengenai MCS mana yang akan 

diadopsi oleh perusahaan. Dalam memberikan rekomendasi, konsultan dapat 

mempertimbangkan dari tingkat kepakaran tim manajemen. Tim manajemen 

kepakaran tinggi dianggap sebagai tim manajemen yang memiliki pengalaman 
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luas, inovatif dan berprestasi. Karena dianggap lebih pakar dan memiliki 

kemampuan yang lebih dari yang lainnya, tim manajemen ini cenderung memiliki 

kepercayaan diri bahwa dengan kemampuan yang lebih mereka dapat 

menggunakan pilihan yang beda dari yang lainnya.  Maka ketika konsultan 

menyadari hal ini, konsultan dapat merekomendasikan MCS yang berbeda dari 

yang lainnya (MCS benar-benar baru yang belum pernah ada satupun perusahaan 

pesaing yang menggunakan) kepada tim manajemen kepakaran tinggi.  Sedangkan 

pada tim manajemen dengan kepakaran sedang adalah tim manajemen yang terdiri 

dari manajer-manajer seperti manajer kebanyakan dimana memiliki kemampuan 

rata-rata sehingga cenderung memilih MCS seperti yang orang lain gunakan. 

Maka dari itu pada tim manajemen dengan kepakaran sedang konsultan akan 

cenderung merekomendasikan untuk mengadopsi MCS yang sudah ada atau 

sudah banyak digunakan oleh perusahaan pesaingnya dan terbukti berhasil. 

Menurut Malmendier dan Tate,2009; Rosen, 1981 dalam (Leiby, 2018) 

menyatakan bahwa sebagian besar pengaturan ada beberapa tim kepakaran tinggi 

dan banyak kepakaran rendah (Leiby, 2018). Hayward et al, 2004 dalam (Leiby, 

2018) menambahkan bahwa sebagian manajer kepakaran tinggi mempertahankan 

kepakaran mereka dan sebagian melakukan pilihan yang berbeda. Oleh sebab itu 

stakeholder dapat memandang bahwa manajer dengan kepakaran tinggi lebih 

cenderung memilih tampilan yang berbeda sedangkan manajer kepakaran sedang 

lebih kepada pilihan seperti manajer yang lain (Leiby, 2018). Dalam pengaturan 

MCS sendiri Wang et al, 2010 dalam (Leiby, 2018) mengatakan bahwa konsultan 

kemungkinan menyadari bahwa manajer kepakaran tinggi dapat tampil berbeda 
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dengan mengadopsi MCS benar-benar baru sedangkan manajer kepakaran sedang 

lebih kepada MCS yang sudah banyak perusahaan pesaing yang menggunakan 

dan berhasil.  

Berdasarkan teori, logika pikir dan bukti empiris di atas maka peneliti menarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H1a: Pada tim manajemen yang memiliki kepakaran tinggi konsultan akan 

merekomendasikan untuk menggunakan MCS yang benar-benar baru. 

H1b: Pada tim manajemen yang memiliki kepakaran sedang konsultan akan 

merekomendasikan untuk menggunakan MCS yang sudah banyak dipakai 

dan berhasil. 

Sama halnya seperti dalam mengambil keputusan dalam pemilihan 

alternatif management control system oleh manajer itu sendiri. Dalam memilih 

adopsi MCS, seorang manajer dengan kepakaran tim sedang diibaratkan seperti 

manajer pada umumnya yang memiliki kemampuan rata-rata seperti manajer lain. 

Dengan kemampuan rata-rata tersebut, manajer kepakaran tim sedang cenderung 

kurang percaya diri ketika harus menggunakan MCS yang benar-benar baru 

karena MCS yang benar-benar baru belum pernah ada satupun perusahaan pesaing 

yang menggunakan. Sehingga tim manajemen kepakaran sedang akan cenderung 

memilih menggunakan MCS yang sudah banyak dipakai oleh perusahaan pesaing 

dan berhasil. Selain itu MCS yang sudah banyak digunakan juga menggambarkan 

sistem pengendalian yang sudah mapan sehingga tidak memerlukan kemampuan 

yang tinggi dan manajer dengan kemampuan yang biasa-biasa saja akan tetap 
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mampu dalam mengadopsinya. Sehingga manajer dengan kepakaran tim sedang 

akan lebih memiliki preferensi yang kuat untuk memilih MCS yang banyak 

digunakan dan berhasil. 

Menurut sebuah literatur yang ditulis oleh Haunschild dan Miner,1997; 

Rogers,2003 dalam (Leiby, 2018) mengatakan bahwa manajer semakin cenderung 

mengadopsi teknologi yang diberikan karena menjadi lebih mapan, sebagian 

karena ketidakpastian berkurang (Leiby, 2018). Berdasarkan bukti empiris 

tersebut dapat dikatakan bahwa seorang manajer akan memilih pilihan MCS yang 

memiliki ketidakpastian rendah sehingga dapat mengurangi kerugian yang 

dihasilkan, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut: 

H2: Manajer yang memiliki Tim dengan kepakaran sedang cenderung 

mengganti MCS lama dengan MCS baru yang telah banyak dipakai dan 

terbukti berhasil dibanding Manajer yang memiliki Tim dengan kepakaran 

tinggi. 

Dalam melakukan pilihan adopsi MCS biasanya manajer melibatkan pihak 

lain seperti konsultan untuk memberikan rekomendasi. Tapi tidak berarti bahwa 

manajer hanya mengandalkan rekomendasi konsultan saja. Ada beberapa faktor 

yang terkadang membuat manajer kurang menggunakan saran. Diantaranya 

adanya bias egoisitas pada diri seorang manajer ketika mereka merasa bahwa 

mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi sehingga merasa 

rekomendasi konsultan tidak begitu penting. Namun dibalik semua itu pilihan 

MCS terutama bagi MCS yang memiliki risiko tinggi, manajer memerlukan saran 

atau rekomendasi untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. 
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Oleh sebab itu peran konsultan sebagai seorang yang professional dan 

berpengalaman sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan manajer dalam 

mengambil keputusan. Selain itu keputusan manajer yang diambil berdasarkan 

rekomendasi dari konsultan akan terlihat lebih terpercaya serta terlihat lebih 

berkualitas. Maka dalam mengambil keputusan penggantian MCS, manajer lebih 

mendengarkan saran konsultan dengan memilih MCS sesuai dengan rekomendasi 

konsultan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. 

Menurut Harvey dan Fischer,1997; Kennedy et al,1997; Larrick dan Soll, 

2006; Yaniv, 2004 dalam (Leiby, 2018) mengatakan bahwa konsultan membantu 

membuat pilihan manajemen tampak lebih dapat dibenarkan bagi orang lain, 

sehingga dukungan konsultan dapat membuat pilihan yang membuat manajer 

tampak menarik dan relatif berkualitas tinggi. Tetapi menurut (Leiby, 2018), 

adanya bias egoisitas membuat orang kurang menggunakan saran. Walaupun 

begitu menurut (Leiby, 2018), seorang manajer lebih baik memilih MCS yang 

direkomendasikan tapi kurang ia sukai daripada MCS disukai tapi tidak dari hasil 

rekomendasi. 

Berdasarkan bukti empiris dari penelitian sebelumnya, maka peneliti 

menarik hipotesis sebagai berikut: 

H3: Keputusan tim manajemen selalu mengikuti rekomendasi dari 

konsultan terkait penggantian MCS.
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