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Abstract

Performance appraisal involves judgmental evaluation from character, behavior, or  
achievement  from employee(s),  that  further  will  become a base for  decision making and  
personnel development plan. Involving judgmental considerations have bias consequences,  
that  might  be  de-motivated  performance.  This  research  will  be  conducted  for  answering 
three main research questions: (1) whether using financial or non-financial measures create  
outcome effect?;  (2) whether controllability  appraisal by top management will  reduce or  
minimize outcome effect?; and (3) whether understandability (because of having outcome 
knowledge) appraisal by top management will reduce or minimize outcome effect?

Five hundred fourteen students of Faculty of Economics from UKWMS participated  
in  this  2x4x2x2  between-subjects  experimental  design  project.  Hypothesis  testing  using  
univariate  ANOVA  conclude:  (1)  there  is  significantly  outcome  effect  in  performance 
appraisal (p-value = 0.00), (2) there is no significantly result that non-financial measures  
extended outcome effect, and (3) there is controllability appraisal  and outcome knowledge 
effect in minimizing outcome effect, but it still not statistically significant.

Keywords:  Performance  Appraisal,  Outcome  Effect,  Financial  and  Non-financial  
Measures, Controllability Appraisal, Outcome.

PENDAHULUAN

Pengambilan  keputusan  dengan  rational  model merupakan  model  instruksional 

terbaik karena keputusan yang dipilih adalah keputusan yang optimal. Keputusan berkualitas 

dapat dipilih karena diasumsikan bahwa DM mempunyai: (a) pengetahuan tentang berbagai 

alternatif  solusi,  (b)  pengetahuan tentang konsekuensi  tiap alternatif  solusi,  (c)  preferensi 

yang  well-organized dan stabil dari tiap konsekuensi, dan (d) kemampuan membandingkan 

tiap konsekuensi dan menentukan alternatif mana yang terbaik untuk dipilih (Kreitner dan 

Kinicki, 2000). Akan tetapi, dari asumsi tersebut, nyata bahwa  rational model tidak dapat 

diterapkan dalam lingkungan dengan ketidakpastian tinggi seperti kondisi sekarang. 

Dalam kondisi ketidakpastian, terdapat berbagai bias yang mempengaruhi  judgment  

DM ataupun para penilai kinerja DM (atau  evaluator). Penelitian sekarang membahas efek 

bias  yang  ditimbulkan oleh  outcome (outcome effect).  Outcome  atau  ex  post  information 
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adalah  hasil  akhir  dari  serangkaian  aktivitas  yang  mungkin  tidak  terkait  dengan  ex  ante  

information karena  outcome seringkali  tidak dapat  dikendalikan.  Dalam konteks penilaian 

keputusan yang dibuat oleh DM, outcome effect timbul saat penilaian evaluator dipengaruhi 

oleh pengetahuan tentang  outcome (Hawkins dan Hastie,  1990 dalam Ghosh,  2005). Jika 

outcome positif  maka  penilai  kinerja  (manajemen  atas  sebagai  evaluator)  cenderung 

mengevaluasi  bawahannya  secara  lebih  positif  dibandingkan  kelayakan  penilaian 

sesungguhnya   yang  didasarkan  pada  ex  ante  information,  dan  sebaliknya  (Lipe,  1993; 

Clarkson et al., 2002; Ghosh, 2005; Handoko, 2008). 

Penelitian sekarang bertujuan untuk membuktikan adanya outcome effect yang timbul 

dari  berbagai  ukuran  kinerja  dan  mencari  cara  untuk  mengurangi  bias  yang  terjadi. 

Pembuktian  outcome effect dari  berbagai  ukuran kinerja penting untuk dilakukan untuk 2 

alasan:  (a)  mengembangkan  penelitian  sebelumnya  (Handoko,  2008)  yang  menggunakan 

setting bagian produksi dengan outcome kualitatif yaitu ditemukan atau tidak ditemukannya 

sistem  produksi  yang  bermasalah,  tanpa  capaian  outcome yang  jelas  dan  (b) 

mempertimbangkan ukuran-ukuran non keuangan seperti waktu, produktivitas, efisiensi, atau 

ukuran-ukuran lain dalam perspektif Balanced Scorecard. Ghosh (2005) membuktikan bahwa 

ukuran  non  keuangan  berpotensi  menimbulkan  outcome  effect  dibandingkan  ukuran 

keuangan.  Hal  ini  disebabkan  ukuran-ukuran  non  keuangan  dianggap  lebih  dapat 

dikendalikan  oleh  DM  yang  pekerjaannya  lebih  operasional,  sehingga  makin  tingginya 

kemampuan  DM  mengendalikan  ukuran-ukuran  outcome (dari  sudut  pandang  penilai 

kinerja/manajemen atas), maka efek outcome makin tinggi pula, dan sebaliknya..

Selanjutnya,  penelitian ini  bertujuan membuktikan secara empiris  cara mengurangi 

(debiasing) outcome effect dengan suatu studi eksperimental yang diadopsi dari Ghosh (2005) 

untuk membuktikan bahwa penilaian tingkat kemampukendalian (controllability) oleh penilai 

kinerja  akan  membuatnya  menyadari  lingkungan  yang  dihadapi  oleh  DM.  Variabel 

pengetahuan tentang outcome ditambahkan untuk memodifikasi desain eksperimen sekarang, 
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yaitu  berdasarkan penelitian  Brown dan Solomon (1993) yang  menemukan bahwa atasan 

(penilai  kinerja)  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  outcome akan  mampu  memprediksi 

outcome yang dihasilkan,  sehingga ia akan memiliki   tingkat kepastian yang lebih tinggi. 

Lebih jauh,  pengetahuan tentang  outcome yang didasarkan pada kesepahaman/persetujuan 

antara evaluator (atasan) dan DM akan mengurangi outcome effect (Jamal, 1993).

Bagian selanjutnya  akan menjelaskan tentang tinjauan literatur  dan pengembangan 

hipotesis. Bagian ketiga dan keempat akan mendeskripsikan metode eksperimen dan hasil 

penelitian. Bagian akhir akan mendiskusikan implikasi dan keterbatasan penelitian.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Outcome Bias dalam Penilaian Kinerja

Penilaian  kinerja  (performance  appraisal)  melibatkan  evaluasi  judgmental dari 

karakter,  perilaku,  atau  pencapaian  dari  pekerja  yang  selanjutnya  menjadi  dasar  untuk 

membuat  keputusan  dan  rencana  pengembangan  personal  (Kreitner  dan   Kinicki,  2000). 

Disadari atau tidak, terdapat berbagai bias yang mempengaruhi judgment para penilai kinerja. 

Beberapa permasalahan yang umum dijumpai antara lain (Sedyowidodo, 2009): (1) Penilaian 

yang bias (dilakukan oleh para penilai/rater/supervisor), seperti faktor SARA, jenis kelamin, 

umur  yang  mempengaruhi  obyektifitas  penilai  kinerja;  (2)  Halo  Effect,  yaitu  adakalanya 

seorang penilai  memberikan  penilaian  yang  berlebihan  (positif  maupun  negatif)  terhadap 

sebuah faktor yang hendak dinilai; (3)  Central tendency, yaitu kecenderungan dari penilai 

untuk  selalu  memberikan  penilaian  mendekati  nilai  “rata-rata”;  (4)  Leniency,  yaitu 

kecenderungan dari  penilai  untuk “terlalu  baik” pada pekerja yang dinilai  (memberi  nilai 

terlalu tinggi) dan (5)  Recency, yaitu subyektifitas penilai terhadap orang yang akan dinilai 

tidak  jarang  sangat  berpengaruh  dalam  proses  penilaian  kinerja,  hal  ini  biasanya  akan 

diperparah dengan kesan “positif” maupun “negatif” yang baru saja diberikan oleh pekerja 

terhadap para penilai pada periode waktu menjelang penilaian kinerja.
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Penelitian  sekarang  terkait  dengan  leniency, yaitu  membahas  efek  bias  yang 

ditimbulkan oleh outcome (outcome bias). Outcome adalah nilai yang dilekatkan pada suatu 

aktivitas. Outcome atau ex post information adalah hasil akhir dari serangkaian aktivitas yang 

mungkin  tidak  terkait  dengan  ex  ante  information karena  outcome tersebut  tidak  dapat 

dikendalikan oleh decision maker (DM). Dalam penilaian kinerja, informasi tentang outcome 

mempunyai dua efek: (a) efek pada penilaian probabilitas timbulnya outcome yang kemudian 

mempengaruhi evaluasi, dan (b) efek langsung pada penilaian kualitas keputusan (Baron dan 

Hersey,  1988  dalam  Ghosh,  2005).  Meskipun  umum  (normatif)  bagi  manajemen  untuk 

mengevaluasi keputusan bawahannya (DM) dengan menggunakan informasi  outcome, akan 

tetapi analisis semua keputusan harus dapat memisahkan antara keputusan dan outcome. 

Outcome bias timbul saat penilaian  evaluator dipengaruhi oleh pengetahuan tentang 

outcome (Hawkins dan Hastie, 1990 dalam Ghosh, 2005). Jika outcome positif maka penilai 

kinerja  cenderung  mengevaluasi  bawahannya  (DM)  secara  lebih  positif  dibandingkan 

kelayakan penilaian sesungguhnya  yang didasarkan pada  ex ante information. Sebaliknya, 

jika outcome negatif maka penilai kinerja cenderung mengevaluasi bawahannya lebih negatif.

Penelitian  terdahulu  menguji  pengaruh  outcome  terhadap  penilaian  yang  terkait 

keputusan investigasi varian (Lipe, 1993; Handoko, 2008). Sehubungan dengan investigasi, 

keputusan DM yang dibuat  ex ante (sebelum hasil investigasi diketahui)  maka seharusnya 

DM dievaluasi  berdasarkan informasi  ex ante (Edwards, 1984 dan Fischhoff, 1983 dalam 

Lipe 1993) yaitu informasi yang saat itu dibagikan di antara DM dan penilai (manajemen 

atas). DM yang telah memilih alternatif dengan expected cost terendah untuk suatu manfaat 

tertentu semestinya telah dapat dinilai lebih baik. Hasil penelitian Lipe (1993) dan Handoko 

(2008) mendukung adanya outcome bias dalam penilaian kinerja. Dari penjelasan di atas, ada 

outcome bias meskipun desain eksperimennya berbeda, sehingga diuji hipotesis alternatif:  

H1: Outcome dari suatu pengambilan keputusan berpengaruh terhadap penilaian kinerja DM
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Ukuran Keuangan dan Non-keuangan dalam Penilaian Kinerja

Dalam  menghadapi  lingkungan  bisnis  yang  berkembang  pesat,  penilaian  kinerja 

dengan  menggunakan  ukuran-ukuran  keuangan  saja  tidaklah  memadai.  Ukuran-ukuran 

keuangan (atau ukuran tradisional) seperti laba,  return on investment, atau  return on asset 

mempunyai  tiga kelemahan utama (Hsu, 2005). Pertama,  ukuran-ukuran  keuangan hanya 

menekankan pada hasil, bukan proses operasional yang menfasilitasi pengendalian kualitas 

dan  kebijakan  penurunan  kos.  Kedua,  metode  penilaian  kinerja  tradisional  mempunyai 

keterbatasan dalam memprediksi kondisi organisasi di masa mendatang. 

Dalam  praktek  penggunaan  ukuran-ukuran  non  keuangan  semakin  meluas.  Di 

Indonesia sendiri, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Swa Sembada (2005, Vol. 16 

(XXI):30-48,72),  balanced Scorecard (BSC) merupakan konsep terpopuler kedua di tingkat 

strategis akan diadopsi oleh banyak perusahaan diantaranya  Artajasa, Bank Niaga, Medco 

Energi International, Kalbe Farma, dan McDonald’s Indonesia. Ukuran-ukuran non keuangan 

(seperti kepuasan karyawan, kepuasan konsumen, dsb) dianggap lebih mampu dikendalikan 

oleh  manajer  operasional  dibandingkan  ukuran-ukuran  keuangan  seperti  return  on 

investment, laba divisi,  sales growth (Bushman et al., 1996; Ittner dan Larcker, 2000 dalam 

Ghosh,  2005).  Hal  ini  disebabkan  agregatnya  ukuran-ukuran  keuangan,  yang  tidak 

menyediakan  informasi  kinerja  individu.  Ukuran-ukuran  keuangan  juga  hanya  mengukur 

kinerja masa lalu (lag indicators), tidak menjadi sinyal perbaikan kinerja yang lebih baik. 

Persepsi bahwa ukuran-ukuran non keuangan dapat lebih dikendalikan oleh DM akan 

membuat  outcome  effect lebih  nyata  saat  penilai  kinerja  harus  menilai  DM bawahannya 

berdasarkan  outcome  non keuangan yang dihasilkannya.  Jika  outcome positif maka penilai 

kinerja  (manajemen  atas  sebagai  evaluator)  cenderung  mengevaluasi  bawahannya  secara 

lebih positif dibandingkan kelayakan penilaian sesungguhnya  yang didasarkan pada ex ante 

information. Sebaliknya, jika outcome negatif maka penilai kinerja cenderung mengevaluasi 

bawahannya secara lebih negatif. Lebih lanjut, berdasarkan hubungan kausal antara berbagai 

5



perspektif  BSC,  hasil  atau  ukuran  pada  perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran  akan 

mendorong  ukuran  pada  perspektif  proses  bisnis  internal,  kemudian  berdampak  pada 

perspektif konsumen, dan akhirnya perspektif keuangan. Diduga tingkat pengendalian tiap 

ukuran berbeda: ukuran berupa kepuasan karyawan lebih mudah dikendalikan dibandingkan 

kepuasan konsumen. Oleh karena itu akan diuji hipotesis alternatif:

H2a: Makin  tinggi  kemampuan  decision  maker (DM)  mengendalikan  ukuran-ukuran 

outcome, makin besar  outcome effect 

H2b: Outcome effect makin besar untuk ukuran-ukuran non keuangan dibandingkan ukuran-

ukuran keuangan

Pengaruh Penilai Kinerja (Raters) pada Penilaian Kinerja

Jawahar (2005) menyebutkan bahwa penilaian kinerja dipengaruhi oleh banyak hal, 

baik orang maupun situasi.  Jika penilai  kinerja  (raters) tidak memperhatikan faktor-faktor 

situasional,  maka  ratings yang  mereka  berikan  akan  terkontaminasi  oleh  faktor-faktor 

situasional tersebut dan gagal merefleksikan tingkat kinerja yang sebenarnya. Oleh karenanya 

penilai kinerja perlu memiliki self-monitors untuk mengidentifikasi faktor-faktor situasional. 

Dalam penelitian sekarang, penilai kinerja (raters) perlu menilai tingkat kemampukendalian 

(controllability)  DM  atas  ukuran-ukuran  outcome yang  dibebankan  kepadanya.  Penilaian 

tingkat kemampukendalian (controllability) oleh penilai kinerja akan membuatnya menyadari 

lingkungan  yang  dihadapi  oleh  DM  (sebagai  peringatan  tentang  keterbatasan  jika 

menggunakan  pengetahuan  outcome secara  berlebihan.  Selain  itu,  penilai  kinerja   perlu 

memiliki  kesepahaman  tentang  tindakan  (sebelum  pengambilan  keputusan)  yang  akan 

dilakukan oleh DM (bawahannya),  sehingga tingkat kepastian atas hasil akan lebih tinggi. 

Oleh karenanya akan diuji hipotesis alternatif:

H3: Penilaian tingkat kemampukendalian  (controllability) dan kesepahaman dengan DM 

yang dimiliki penilai kinerja akan mempengaruhi penilaian kinerja.
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Debiasing Outcome Effect:  Penilaian Tingkat Kemampukendalian (Controllability) dan 
Foresight Pengetahuan Tentang Outcome

Outcome dapat menyediakan bukti tidak langsung atau mengganggu terhadap kualitas 

keputusan. Penilaian kinerja yang terlalu dipengaruhi oleh outcome  dapat berdampak buruk 

bagi organisasi  karena mendorong manajer (DM) untuk berfokus utama pada pengelolaan 

outcome, disamping  juga  mampu  menimbulkan  demotivasi  kinerja  apabila  outcome yang 

dihasilkan DM ternyata banyak dipengaruhi oleh banyak hal diluar kendali bawahan sehingga 

bawahan akan mengalami ketidakadilan.  Oleh karena itu  outcome effect, atau yang sering 

disebut sebagai outcome bias, perlu diminimalkan atau jika memungkinkan ditiadakan. 

Ross  et  al.  (1977)  dalam  Ghosh  (2005)  mengungkapkan  bahwa  outcome  effect 

disebabkan  oleh  kecenderungan  individu  untuk  berfokus  pada  outcome tertentu  dan 

mengintepretasikan  sendiri  perilaku  atau  kejadian  antasenden  yang  terjadi  (backward-

processing mode).  Untuk mengurangi  outcome effect, sebuah strategi  perlu berfokus pada 

proses memperlemah hubungan kausal antara pengetahuan outcome dengan persepsi penilai 

kinerja atas perilaku atau kejadian antasenden yang dialami DM. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan  adalah  mendorong  penilai  kinerja  untuk  menilai  tingkat  kemampukendalian 

(controllability) atas ukuran-ukuran outcome yang dibebankan kepada DM. Penilaian tingkat 

kemampukendalian  (controllability) oleh  penilai  kinerja  akan  membuatnya  menyadari 

lingkungan  yang  dihadapi  oleh  DM  (sebagai  peringatan  tentang  keterbatasan  jika 

menggunakan pengetahuan outcome secara berlebihan). Dengan menyadari lingkungan yang 

dihadapi oleh DM, penilai kinerja diharapkan menyadari bahwa terdapat faktor-faktor lain di 

luar  kendali  DM  yang  juga  mempengaruhi  dihasilkannya  outcome tertentu.  Selanjutnya 

diduga outcome effect akan berkurang. Oleh karenanya akan diuji hipotesis alternatif:

H4: Penilaian tingkat kemampukendalian  (controllability) DM pada suatu  outcome  oleh 

penilai kinerja akan mengurangi outcome effect
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Penelitian  sebelumnya  juga  menemukan  bahwa  outcome  effect dapat  dikurangi 

dengan membuat penilai kinerja terbiasa dengan lingkungan kinerja DM  (evaluate) seperti 

yang dilakukan Brown dan Solomon (1987), Brown dan Solomon (1993) maupun Fisher dan 

Selling (1993)  dalam Ghosh (2005).  Brown dan Solomon (1993) mengungkapkan bahwa 

rekonstruksi  peristiwa  antasenden  yang  menyebabkan  timbulnya  outcome tertentu  dapat 

dilakukan salah satunya  dengan  learning from outcome. Penilai  kinerja  yang  mempunyai 

pengetahuan  tentang  outcome  akan  mampu  memprediksi  outcome yang  akan  dihasilkan, 

dengan kata  lain,  memiliki   tingkat  kepastian yang lebih tinggi.  Lebih jauh,  pengetahuan 

tentang  outcome yang didasarkan pada kesepahaman atau persetujuan antara  evaluator dan 

DM akan mengurangi atau meniadakan outcome effect (Jamal, 1993).

Pengetahuan tentang  outcome (ex ante  information atau  foresight)  dapat  diperoleh 

dari berbagai sumber, formal maupun informal. Dalam penelitian sekarang (mengadopsi dari 

Brown dan Solomon, 1993) pengetahuan tentang outcome yang dimiliki oleh penilai kinerja 

timbul  karena  keterlibatan  penilai  kinerja  sebagai  advisor sebelum  DM  mengambil 

keputusan. Kesepahaman yang terjadi antara penilai kinerja dan DM atas keputusan diambil 

DM  dan  konsekuensi  (outcome)  ekspektasian,  akan  mengurangi outcome  effect. Hal  ini 

disebabkan karena penilai  kinerja mampu mengingat kembali  peristiwa antasenden  (recall  

their previous or original beliefs). Oleh karenanya akan diuji hipotesis alternatif:

H5: Penilai  kinerja  yang  mempunyai  pengetahuan  tentang  outcome bahwa  telah  ada 

kesepahaman sebelum pengambilan keputusan dilakukan oleh DM akan mengurangi 

outcome effect 

Gambar 1 menunjukkan model penelitian. Terdapat 4 variabel independen yang akan 

dipakai  dalam  penelitian  sekarang.  Outcome dari  suatu  pengambilan  keputusan  diduga 

mempengaruhi kinerja.  Outcome bias  terjadi jika  outcome positif  membuat penilai  kinerja 

(manajemen  atas)  cenderung  mengevaluasi  bawahannya  (DM)  secara  lebih  positif 

dibandingkan kelayakan penilaian sesungguhnya  yang didasarkan pada ex ante information, 
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dan  sebaliknya.  Jenis  outcome  diduga  juga  akan  mempengaruhi  tingkatan  outcome  bias. 

Outcome  effect makin  besar  untuk  ukuran-ukuran  non keuangan dibandingkan  keuangan. 

Outcome effect perlu diminimalkan karena dapat menimbulkan demotivasi kinerja. Penilaian 

tingkat  kemampukendalian  (controllability) DM pada  suatu  outcome  oleh  penilai  kinerja 

(variabel independen ketiga) dan kesepahaman yang dimiliki antara penilai kinerja dan DM 

tentang diduga akan mengurangi outcome effect.

METODE PENELITIAN

Pemilihan Sampel

Sampel  adalah  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Unika  Widya  Mandala  di  Surabaya, 

minimal  telah  menempuh  pendidikan  selama  4  (empat)  semester.  Mahasiswa  Fakultas 

Ekonomi, dari Jurusan Akuntansi maupun Manajemen, dipilih dengan alasan bahwa mereka 

telah mengetahui  prinsip-prinsip manajerial  (karena telah mendapat  minimal  +/-  80 SKS) 

untuk mengambil keputusan maupun menilai hasil keputusan secara rasional, sesuai dengan 

topik penelitian sekarang. Selain itu, mereka telah familiar (minimal secara teoritis) dengan 

fungsi ukuran-ukuran keuangan dan atau non keuangan dalam penilaian kinerja manajerial. 

Penggunaan sampel mahasiswa telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu di 

bidang akuntansi antara lain Cheng et al. (2003), Dearman dan Shields (2005) serta Dilla dan 

Steinbart (2005) dalam Handoko (2006, 2008). Meski merupakan convenience sample, akan 

tetapi penugasan dilakukan secara random (randomly assignment). Jumlah subyek untuk tiap 

kelompok adalah minimal 15 orang (Christensen 1988). Partisipasi subyek bersifat sukarela.

Desain Eksperimen

Desain  lengkap  eksperimen  adalah  2x4x2x2  between-subjects  design.  Variabel 

independen terdiri dari empat between-subjects factors, yang diadopsi dari Ghosh (2005) dan 
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Brown dan Solomon (1993). Secara keseluruhan terdapat 32  cells seperti yang dijabarkan 

pada tabel 1. Berikut deskripsi tiap variabel independen yang diteliti.

1. Variabel Outcome (ada atau tidak ada peningkatan) didesain dengan mendeskripsikan 

ada atau  tidak  adanya  peningkatan  (hasil  positif  atau  negatif)  setelah  DM mengambil 

keputusan perbaikan di pusat pertanggungjawabannya.

2. Variabel  Measure (ukuran-ukuran  outcome)  didesain  dengan menyajikan  4 ukuran 

outcome  yaitu  return on investment  (ROI), nilai penjualan produk, kepuasan konsumen 

atau kepuasan karyawan.

3. Variabel  Outcome  Knowledge (ada  atau  tidak  ada  pengetahuan  tentang  outcome) 

didesain dengan mendeskripsikan ada atau tidak adanya  pengetahuan tentang  outcome 

pada penilai kinerja timbul karena keterlibatan penilai kinerja sebagai  advisor sebelum 

DM mengambil keputusan. Penelitian ini membatasi kemungkinan adanya kondisi bahwa 

penilai kinerja dapat tetap memiliki pengetahuan tentang outcome meskipun akhirnya ada 

ketidaksepahaman antara penilai kinerja dan DM saat  advisory. Proses negosiasi untuk 

pengambilan  keputusan  memilih  yang  terbaik  telah  dilakukan  oleh  DM  dan  penilai 

kinerja, sehingga kesepahaman yang terjadi diharapkan dapat mengurangi outcome effect. 

4. Variabel  Assess (ada  atau  tidak  ada  penilaian  tingkat  kemampukendalian  atau 

controllability)  yang  didesain  dengan  mendeskripsikan  ada  atau  tidak  adanya  tingkat 

kemampukendalian oleh penilai kinerja terhadap ukuran-ukuran outcome.

Prosedur dan Skenario Eksperimen

Pengambilan data dari tiap subyek akan dilakukan dengan dua cara: (1) penyertaan 

sukarela  dari  subyek  (dengan  cara  memasang  pengumuman  untuk  mengundang  mereka 

berpartisipasi) dan (2) mengambil data saat perkuliahan dengan seijin dosen pengampu mata 

kuliah.  Seluruh proses pengambilan data  dalam ruangan-ruangan kelas  yang diawasi  oleh 

satu-dua orang  eksperimenter.  Cooper dan Schindler (2003) dalam Handoko (2006, 2008) 
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menyebutkan  bahwa  beberapa  eksperimenter berperan  untuk  mengendalikan  lingkungan 

eksperimen dari ancaman pada validitas internal eksperimen. Apabila studi eksperimen hanya 

dilakukan  pada  oleh  peneliti  saja  maka  dikuatirkan  akan  muncul  demand  effect, yaitu 

keinginan peneliti agar subyek bertindak dan merespon sesuai yang diinginkan peneliti baik 

melalui cara peneliti menyapa subyek yang masuk dalam laboratorium, pemberian instruksi 

maupun setting laboratorium (Christensen 1988).

Subyek akan berperan sebagai General Manager dari perusahaan ritel yang berskala 

cukup besar. Tugas subyek penelitian  adalah  menilai  kinerja  bawahannya  (DM Andhika) 

yang adalah manajer di salah satu cabang. Manajer tersebut memiliki kinerja dibawah rata-

rata  capaian  seluruh  cabang  toko  ritel  tersebut,  sehingga  ia  memutuskan  untuk 

menginvestigasi dan mengubah beberapa hal yang diduga menjadi penyebabnya.  Investigasi 

membutuhkan dana yang cukup besar (hampir 10% dari omzet penjualan cabang manajer 

tersebut). Permintaan manajer (DM) disetujui dan investigasi serta perubahan dilaksanakan. 

Subyek  kemudian  diminta  untuk  memberi  penilaian  (judgment  evaluasi  kinerja),  dengan 

memberi  nilai  dengan skala 1 - 10. Akhirnya,  subyek juga diminta  menjawab pertanyaan 

demografi dan pertanyaan penutup. Ada 32 modifikasi/sel eksperimen sehingga diharapkan 

akan diperoleh data dari 480 mahasiswa sesuai dengan saran Christensen (1988). 

Pilot Test

Penelitian ini mengadopsi instrumen Ghosh (2005) dan Brown dan Solomon (1993). 

Instrumen Ghosh (2005) dikembangkan dari Lipe (1993) dengan setting yang berbeda, yaitu 

setting kasus di bagian penjualan. Temuan Lipe (1993) dan Handoko (2008) tentang adanya 

outcome effect akan dilengkapi melalui eksperimen sekarang untuk mendapatkan hasil yang 

lebih robust. Modifikasi Ghost (2005) dan kemudian akan dikembangkan pada penelitian ini 

dengan menambahkan variabel yang dipakai Brown dan Solomon (1993) membutuhkan pilot  

test agar: (a)  dapat diketahui apakah kasus yang diberikan dapat dipahami atau tidak oleh 

subyek,  dan (b) peneliti  dapat mengetahui  kesalahan dalam desain dan memantau apakah 
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treatment telah disampaikan dengan tepat (Cooper dan Schindler, 2003).  Seorang dosen dan 

seorang praktisi membantu dalam  pilot test dan beberapa revisi telah dibuat sesuai dengan 

masukan mereka. Pada bulan Juli, proses pengambilan data dapat dilakukan.

Pengukuran dan Pengolahan Data

Variabel dependen yang diukur dari subyek adalah:  judgment  evaluasi kinerja pada 

bawahan  yang  telah  mengambil  suatu  keputusan  akibat  kinerja  yang.  Ada  4 

permintaan/pernyataan  yang harus  dijawab subyek  (Evakin1 sampai  Evakin4).  Total  nilai 

minimal  adalah 4 dan maksimal  40, akan diuji  untuk mengetahui  apakah terjadi  outcome 

effect, apakah  ukuran-ukuran  non-keuangan  memperbesar  tingkat  outcome  effect, serta 

apakah penilaian tingkat kemampukendalian dan atau pengetahuan tentang outcome mampu 

mengurangi outcome effect. Outcome effect sendiri diukur dengan melihat selisih (perbedaan) 

evaluasi kinerja antara sel dengan  good and bad outcome,  ceteris  paribus (Ghosh, 2005). 

Perintah/pertanyaan tersebut adalah: (1) Berikan evaluasi terhadap keputusan Andhika, yang 

membuat perubahan pada toko ritelnya, (2) Kasus Andhika, termasuk kasus kesuksesan atau 

kegagalan?, (3) Apakah Andhika merupakan manajer toko ritel yang baik atau buruk?, dan 

(4) Apakah tindakan Andhika dikatakan konsisten dengan apa yang diharapkan dari manajer 

yang baik? Pengujian hipotesis penelitian akan dilakukan menggunakan analysis of variance  

(ANOVA) dengan tingkat signifikansi 5%. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, asumsi 

varian dari tiap kelompok adalah sama, sehingga akan dilakukan Lavene’s test.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Demografi Sampel

Lima  ratus  empat  belas  (514)  mahasiswa  S-1  Fakultas  Ekonomi  UKWMS 

berpartisipasi  dalam  eksperimen  ini.  Minimal  mahasiswa  responden  (sampel)  telah 

memprogram  +/-80  SKS  (4  semester),  karena  mereka  telah  mengetahui  prinsip-prinsip 

manajerial  untuk  mengambil  dan  menilai  keputusan  secara  rasional,  sesuai  dengan  topik 
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penelitian sekarang. Selain itu, mereka telah familiar (minimal secara teoritis) dengan fungsi 

ukuran-ukuran keuangan dan atau non keuangan dalam penilaian kinerja manajerial. 

Data diperoleh selama perkuliahan semester sisipan bulan Juli 2009, melalui 2 cara:: 

(1)  keikutsertaan  sukarela  dan  (2)  dari  beberapa  pertemuan  kuliah  dengan  seijin  dosen 

pengajar.  Kurang  lebih  130  mahasiswa  (+/-25%  berpartisipasi  secara  sukarela  dalam 

eksperimen  sekarang,  yaitu  mereka  yang  merespon  pengumuman  yang  dipasang,  yang 

meminta mereka menjadi responden. Oleh karena menurut (Christensen 1988), bahwa jumlah 

subyek  untuk  tiap  kelompok  adalah  minimal  15  orang  maka  masih  diperlukan  +/-  350 

responden lagi. Diduga, sedikitnya responden yang berpartisipasi secara sukarela disebabkan 

karena  masa  pengambilan  data  adalah  karena  semester  sisipan  (menurunnya  aktivitas 

mahasiswa di kampus). Sisanya (+/-380 mahasiswa) berpartisipasi selama pertemuan kuliah. 

Pengambilan  data  dilakukan  oleh  tim  experimenter yang  terdiri  dari  beberapa  dosen  dan 

mahasiswa  senior.  Experimenter berperan  mengendalikan  lingkungan  eksperimen  dari 

ancaman  pada  validitas  internal  eksperimen,  meminimalkan  demand  effect.  Tabel  2 

menyajikan jumlah responden pada tiap sel.

Terdapat  376  mahasiswa  Akuntansi  dan  138  mahasiswa  manajemen  yang 

berpatisipasi  sebagai  responden.  Dua  ratus  tiga  belas  dari  514  responden  adalah  pria, 

sedangkan  sisanya wanita. Umur responden termuda adalah 18, 58 tahun, tertua 25,25 tahun, 

sedangkan rata-rata umur responden adalah 21,07 tahun (s.d 1,13 tahun).  Data demografi 

subyek  berupa  jenis  kelamin,  jurusan  studi  S-1,  dan  umur  dianalisis  lebih  lanjut  untuk 

mengetahui  normalitas  distribusi  subyek  untuk  tiap  sel.  Hasil  Chi-square  test  of  

independence untuk jenis kelamin dan jurusan menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05 

untuk  seluruh  sel.  Hasil  tes  Kolmogorov-Smirnov  dan  Shapiro-Wilk  untuk  umur 

menunjukkan hasil  sebaliknya.  Dengan kata lain data umur tidak normal (p-value <0.05), 

yang diduga disebabkan oleh pengelompokkan alamiah sampel saat mengikuti ekperimen. 
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Manipulation Checks

Manipulation checks  bertujuan mengetahui tingkat pemahaman responden (sampel) 

terhadap instrumen penelitian. Dalam penelitian sekarang manipulation checks berbentuk tes 

keseriusan.  Tes ini  terdapat  pada 4 jawaban tentang  judgment  penilaian  kinerja dan pada 

tentang  jawaban  penilaian  tingkat  kemampukendalian  (controllability).  Empat 

perintah/pertanyaan terkait  judgment penilaian kinerja adalah: (1) Berikan evaluasi terhadap 

keputusan yang dilakukan Andhika, yaitu membuat perubahan pada toko ritelnya, (2) Kasus 

Andhika,  termasuk  kasus  kesuksesan  atau  kegagalan?,  (3)  Apakah  Andhika  merupakan 

manajer  toko  ritel  yang  baik  atau  buruk?,  dan  (4)  Apakah  tindakan  Andhika  dikatakan 

konsisten  dengan  apa  yang  diharapkan  dari  manajer  yang  baik?  Dari  keempat 

perintah/pertanyaan  tersebut,  pertanyaan  no.  (2)  dan  (4)  seharusnya  dijawab dengan arah 

berlawanan  oleh  subyek,  sebagai  tanda  keseriusannya  dalam mengikuti  eksperimen.  Jika 

subyek  menjawab  pertanyaan  no.  (1)  dan  (3)  dengan  skala  mendekati  angka  10,  maka 

pertanyaan no. (2) dan (4) seharusnya dijawab dengan skala mendekati angka 1 karena telah 

disajikan  dengan  reverse-coded (Ghosh,  2005). Data  menunjukkan  bahwa  74  responden 

(14,4% dari total 514 orang) gagal dalam manipulation checks. Mereka dikeluarkan dari data 

untuk pengujian hipotesis, sehingga data diolah sebanyak 440 data responden. 

Tes  keseriusan  kedua  terdapat  pada  setengah  dari  32  sel eksperimen.  Ada  dua 

pertanyaan terkait dengan penilaian tingkat kemampukendalian  (controllability) antara lain: 

(1) Menurut anda, bagaimana tingkat pengendalian Andhika atas outcome berupa ROI (laba 

dibandingkan dengan aset total dipakai)? Tingkat pengendalian makin rendah apabila capaian 

ROI banyak dipengaruhi faktor-faktor eksternal diluar kendali Andhika, dan (2) Apakah anda 

anggap tepat,  jika  seseorang harus  bertanggungjawab untuk  kejadian  atau  situasi  tertentu 

yang tidak dapat dikendalikan?. Subyek yang mempunyai  perbedaan nilai  >=5 skala poin 

akan dieliminasi dari total sampel. Sebanyak 39 responden dieliminasi, sehingga data akhir 

yang diolah adalah dari 401 responden (78% dari sampel awal). Tabel 3 menunjukkan jumlah 
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responden  setelah  eliminasi  sampel,  sedangkan  tabel  4  dan  tabel  5  menyajikan  statistik 

deskriptif dari kedua pertanyaan tentang controllability. Tidak terdapat perbedaan mean yang 

signifikan antar variabel MEASURE pada kedua pertanyaan tentang controllability. 

Pada  pertanyaan  penutup,  181  responden  yang  diminta  untuk  menilai  tingkat 

controllability dari 6 ukuran (ranking no. 1-6, dimana ranking 6 berarti ukuran tersebut makin 

tidak dapat dikendalikan). Mean urutan dari mulai  yang paling dapat dikendalikan (no. 1) 

sampai yang paling tidak dapat dikendalikan (no. 6) berturut-turut adalah IKKs (mean 2,983), 

IKKy (mean 3,155), Tingkat Penjualan Produk (mean 3,397), Tingkat Stockout (mean 3,621), 

Tingkat Laba Produk (mean 3,810), dan ROI (mean 4,009). Dari tabel 4 diketahui bahwa 

ukuran  kinerja  non-keuangan  (IKKs)  dianggap  responden  lebih  dapat  dikendalikan 

dibandingkan ukuran ROI, sesuai dengan yang diduga sebelumnya, akan tetapi temuan ini 

tidak konsisten untuk ukuran kinerja non-keuangan lainnya (IKKy). Secara teoritis, ukuran-

ukuran yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (yang tidak dapat dikendalikan 

oleh  manajer)  perlu  disesuaikan  terlebih  dahulu,  terutama  untuk  tujuan  penilaian  kinerja 

manajerial. Temuan yang dicantumkan pada tabel 5 tidak mendukung pendapat di atas, dan 

respon mereka tidak signifikan secara statistik (p-value >0,05). 

Statistik Deskriptif

Data  akhir  diolah  dari  401  responden  (78%  dari  sampel  awal).   Hasil  validitas 

menunjukkan nilai  korelasi  antar item/faktor >0,5 (masing-masing untuk Evakin1-4: 0,57; 

0,62; 0,67 dan 0,64). Hasil ini menyimpulkan bahwa keempat perintah/pertanyaan tentang 

judgment penilaian kinerja valid dan dapat digunakan sebagai variabel dependen. Total nilai 

keempat variabel digunakan dalam pengujian hipotesis, seperti yang dilakukan oleh Ghosh 

(2005), dan diberi nama variabel Total Evaluasi Kin.  Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai 
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Cronbach  alpha  0,8060  (melebihi  batas  nilai  minimal  0,6),  yang  berarti  bahwa   juga 

menunjukkan kondisi  reliabel dari  variabel dependen (judgment penilaian kinerja).

Selanjutnya  tabel  6  menunjukkan statistik  deskriptif  variabel  dependen,  yaitu  total 

nilai  evaluasi  kinerja  subyek  dalam kondisi  terdapat  pilihan  kejadian  outcome,  perbedaan 

ukuran dan ada tidaknya penilaian tingkat controllability terhadap suatu variabel (Outcome x 

Measure x Assess). Tabel 7 menunjukkan statistik deskriptif variabel dependen, yaitu total 

nilai  evaluasi  kinerja  subyek  dalam kondisi  terdapat  pilihan  kejadian  outcome,  perbedaan 

ukuran  dan  ada  tidaknya  kesepahaman  antara  penilai-yang  dinilai  tentang  bagaimana 

perbaikan yang dilakukan dapat menyelesaikan masalah (Outcome x Measure x OutKnow). 

Terkait  dengan variabel  independen OUTCOME, pada saat  outcome  menunjukkan 

peningkatan mean nilai total kinerja adalah 28,78, lebih tinggi 8,79 poin dibandingkan saat 

tidak terjadi peningkatan outcome. Pada saat terjadi kesepahaman antara penilai-yang dinilai 

tentang bagaimana perbaikan yang dilakukan dapat menyelesaikan masalah mean nilai total 

kinerja adalah 25,19, lebih tinggi dibandingkan jika tidak terjadi kesepahaman antara penilai-

yang dinilai (mean 23,58, signifikan pada p-value <0,05).

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis  pertama  menguji  pengaruh  outcome dari  suatu  pengambilan  keputusan 

terhadap penilaian kinerja DM.  Hasil pengujian dengan  univariate ANOVA pada tabel 8 

menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  langsung  variabel  Outcome  dengan  variabel 

dependen. Dengan kata lain, H1 diterima (p-value = 0.00). 

Selanjutnya  H2  akan  diterima  apabila  terdapat  interaksi  yang  signifikan  antara 

variabel  outcome dan measure. Hasil pada tabel 8  tidak mendukung hipotesis kedua (H2a) 
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yang  menyatakan  bahwa makin  tinggi  kemampuan  decision  maker (DM) mengendalikan 

ukuran-ukuran outcome, makin besar  outcome effect. Tabel 9 menunjukkan nilai means (s.d) 

dari  Total  Evaluasi  Kin.  dengan  menginteraksikan  variabel  outcome  dan  measure. Hasil 

menunjukkan bahwa hipotesis  nol  H2b  yang  menyebutkan  bahwa  outcome effect makin 

besar untuk ukuran-ukuran non keuangan dibandingkan keuangan gagal ditolak. 

Tabel  8  juga  menunjukkan  interaksi  signifikan  (p-value  <0,05)  antara  variabel 

OutKnow dan Assess. Hal ini berarti penilaian tingkat kemampukendalian  (controllability) 

dan kesepahaman dengan DM yang dimiliki  penilai  kinerja akan mempengaruhi penilaian 

kinerja. Dengan kata lain H3 diterima. Saat terdapat kondisi OutKnow dan Assess, total nilai 

evaluasi kinerja adalah 24,69 poin, lebih tinggi dibanding tidak ada kondisi keduanya (22,73).

Hipotesis  keempat  menduga  bahwa  adanya  penilaian  tingkat  kemampukendalian 

(controllability) DM pada  suatu  outcome  oleh  penilai  kinerja  akan  mengurangi  outcome 

effect. H4 diterima apabila  terdapat efek interaksi  signifikan antara  Outcome   dan  Assess. 

Demikian juga H5, yang  diterima apabila terdapat efek interaksi signifikan antara Outcome 

dan Outknow. Hasil univariate ANOVA pada tabel 10 gagal menolak hipotesis nol untuk H4 

dan H5.   Tabel  11 menunjukkan bahwa pada  saat  terdapat  penilaian  kemampukendalian, 

outcome  effect  berkurang  jika  dibandingkan  dengan  kondisi  saat  tidak  terdapat  penilaian 

kemampukendalian (9,59 turun menjadi 7,81). Demikian pula saat penilai kinerja memiliki 

kesepahaman dengan DM, outcome effect berkurang dari 9,02 menjadi 8,56. Meskipun telah 

seperti yang dihipotesiskan akan tetapi perbedaannya tidak signifikan. 

Pembahasan

Penelitian  sekarang  bertujuan  untuk  membuktikan  adanya  outcome  effect yang 

timbul dari berbagai ukuran kinerja dan mencari cara untuk mengurangi bias yang terjadi. 

Eksperimen laboratorium yang dilakukan dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian 
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Ghosh (2005) serta Brown dan Solomon (1993). Beberapa temuan diperoleh dari hasil uji 

eksperimen dengan 2x4x2x2 between-subjects design. 

Pertama,  hasil  eksperimen mendukung  Lipe (1993), Clarkson et  al.  (2002),  Ghosh 

(2005) seta Handoko (2008) tentang adanya outcome effect dalam penilaian kinerja. Temuan 

menunjukkan bahwa saat tidak terdapat peningkatan/perbaikan seperti yang diharapkan dari 

suatu  proses  pengambilan  dan  pengimplementasian  keputusan,  DM  dinilai  lebih  rendah 

(mean nilai total evaluasi kinerja 19,99) dibandingkan saat terdapat perbaikan (mean 28,78). 

Efek outcome berdampak signifikan terhadap penilaian kinerja, sehingga perlu diminimalkan.

Kedua, hasil pengujian H2a dan H2b tidak mendukung temuan  Ghosh (2005), yang 

menduga  outcome  effect lebih  nyata  saat  penilai  kinerja  harus  menilai  DM bawahannya 

berdasarkan  outcome  non keuangan yang dihasilkannya. Diduga, hal ini dapat dikarenakan 

oleh  faktor  demografi  responden  yang  masih  mahasiswa,  sehingga  mereka  tidak 

“merasakan/mengalami” pengalaman aktual penilaian kinerja dengan menggunakan ukuran-

ukuran non-keuangan. Dengan kata lain, pemahaman mereka masih pada tataran teoritis. 

Ketiga, hasil analisis pada tabel 8 dan 10 mendukung H3, tetapi saat dikaitkan dengan 

outcome  hasilnya  tidak  mendukung  H4  dan  H5.  Variabel  controllability dan  assess 

ditemukan berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja, akan tetapi pengaruhnya tidak 

secara  signifikan  terkait  dengan  ada  tidaknya  outcome  effect.  Saat  terdapat  penilaian 

kemampukendalian  (controllability),  outcome effect  memang berkurang jika dibandingkan 

dengan kondisi saat tidak terdapat penilaian kemampukendalian (9,59 turun menjadi 7,81). 

Demikian  pula  saat  penilai  kinerja  memiliki  kesepahaman  (ada  outknow) dengan  DM, 

outcome  effect  menjadi  berkurang  dari  9,02  menjadi  8,56.  Meskipun  telah  seperti  yang 

dihipotesiskan akan tetapi perbedaannya tidak signifikan. 
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KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PERBAIKAN

Hasil penelitian eksperimen dengan 2x4x2x2 between-subjects design dan diikuti oleh 

514 mahasiswa S-1 FEUKWMS ini menunjukkan temuan berikut.  Pertama,  outcome effect  

berpengaruh signifikan dalam penilaian kinerja.  Saat tidak terdapat  peningkatan/perbaikan 

seperti yang diharapkan dari suatu proses pengambilan dan pengimplementasian keputusan, 

DM dinilai lebih rendah (mean nilai total evaluasi kinerja 19,99) dibandingkan saat terdapat 

perbaikan  (mean  28,78).  Hasil  ini  konsisten  dengan Lipe  (1993),  Clarkson et  al.  (2002), 

Ghosh (2005) seta Handoko (2008). Kedua, tidak ditemukan dukungan data yang signifikan 

secara statistis  terhadap hasil Ghosh (2005) bahwa penggunaan ukuran-ukuran non-keuangan 

makin meningkatkan  outcome effect.  Outcome effect tidak makin besar saat penilai kinerja 

menggunakan ukuran-ukuran non keuangan dibandingkan ukuran-ukuran keuangan. Ketiga, 

ditemukan bahwa pada saat terdapat penilaian kemampukendalian (controllability), outcome 

effect  menjadi  berkurang  jika  dibandingkan  dengan  kondisi  saat  tidak  terdapat  penilaian 

kemampukendalian (9,59 turun menjadi 7,81). Demikian pula saat penilai kinerja memiliki 

kesepahaman  dengan  DM,  outcome  effect  menjadi  berkurang  dari  9,02  menjadi  8,56. 

Meskipun  telah  seperti  yang  dihipotesiskan  akan  tetapi  perbedaannya  tidak  signifikan. 

Dengan kata lain,  tidak ditemukan  dukungan data yang signifikan secara statistis  terhadap 

hasil penelitian Ghosh (2005) serta Brown dan Solomon (1993). 

Penelitian  ini  mempunyai  beberapa  keterbatasan  yang  mempengaruhi  generalisasi 

hasil penelitian. Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah: (1) Penelitian mengutamakan 

validitas internal dengan menggunakan responden mahasiswa sebagai proksi penilai kinerja. 

Penggunaan sampel mahasiswa juga dilakukan antara lain  oleh Chang at al. (2002), Cheng 

et al. (2003), Dearman dan Shields (2005) serta Dilla dan Steinbart (2005); (2) Penelitian ini 

dilakukan dengan persetujuan dosen pengajar, bukan dari inisiatif pribadi dari mahasiswa. 

Dampaknya adalah banyak sampel yang salah/ gagal mengisi manipulation checks (data akhir 

401 responden/78% dari sampel awal). Peningkatan partisipasi sukarela dari responden telah 
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dilakukan, karena sebanyak 130 sampel adalah mahasiswa yang merespon secara sukarela 

pengumuman  mengundang  mereka  sebagai  responden.  Sedikitnya  keikutsertaan  sukarela 

diduga karena masa pengambilan data adalah pada masa semester pendek. Meskipun tidak 

mendapatkan random sample, tetapi penugasan subyek ke tiap treatment cells telah dilakukan 

secara  random, sesuai  dengan saran  Cowles  (1974)  dalam Christensen  (1988);  (3)  Tidak 

berhasilnya membuktikan pengaruh signifikan dari variabel  OutKnow dan  Assess. Diduga, 

hanya karena faktor tidak berpengalamannya responden (Ghosh, 2005) menggunakan sampel 

praktisi) maka tidak berhasil dibuktikan pengaruh signifikan variabel  OutKnow dan  Assess. 

Telah ada arah yang jelas, bahwa baik variabel  OutKnow dan  Assess mampu mengurangi 

outcome effect, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

Hasil  penelitian mempunyai  3 implikasi  penting.  Pertama,  pentingnya mempertim-

bangkan efek bias dalam penilaian kinerja karena dapat menyebabkan demotivasi  kinerja, 

terutama jika penilai  kinerja  menggunakan  ex post information  untuk merevisi  keputusan 

awalnya (outcome effect) dan ternyata outcome tersebut banyak dipengaruhi oleh banyak hal 

diluar  kendali  bawahan.  Kedua,  dengan  meningkatnya  penggunaan  ukuran-ukuran  non-

keuangan  perlu  diperhatikan  apakah  penggunaan  ukuran-ukuran  tersebut  menimbulkan 

outcome effect. Untuk mengantisipasi bias, penilai kinerja perlu mengkombinasikan ukuran-

ukuran non-keuangan dengan nonkeuangan. Ketiga, perlunya menambah dukungan temuan 

empiris  tentang  pentingnya  penilaian  tingkat  kemampukendalian  (controllability) maupun 

adanya  kesepahaman  antara  penilai  dengan  yang  dinilai  kinerjanya,  sebagai  upaya 

meminimalkan bias. Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan: (a) Penggunaan 

subyek S-2 atau  manajer  sesungguhnya  (pemahamannya  praktis  lebih mendalam)  sebagai 

partisipan penelitian akan memperkuat generalisasi temuan, dan (b) perlu lebih menjelaskan 

karakteristik penilai kinerja (seperti emosi, locus of control, self-esteem, pemahaman tentang 

etika,  budaya,  norma sosial)  dalam proses penilaian  kinerja manajerial.  Tiga karakteristik 

terakhir telah dimasukkan dalam riset sekarang tetapi belum ditemukan bukti pengaruhnya.  
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Gambar 1. Model Penelitian

Tabel 1.  Kondisi Eksperimen – 2x4x2x2 Between-Subjects Design
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Tabel 2. Jumlah Responden pada Tiap Sel Eksperimen (n=514)
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Tabel 3. Jumlah Responden pada Tiap Sel Eksperimen (n=401)
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Tabel 4.  Deskripsi Penilaian Controllability1 antar Ukuran Kinerja  (n=181)
Descriptive Statistics

Dependent Variable: Controllability1

5.52 1.508 41
5.66 1.833 49

5.63 1.761 44

5.12 1.900 47

5.48 1.765 181

Measure
Return on Investment
Tingkat Penjualan
Indeks Kepuasan
Konsumen (IKKs)
Indeks Kepuasan
Karyawan (IKKy)
Total

Mean Std. Deviation N

 Tabel 5.  Deskripsi Penilaian Controllability2 antar Ukuran Kinerja (n=181)

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Controllability2

6.33 2.298 41
5.30 2.363 49

5.28 2.489 44

5.11 2.303 47

5.48 2.391 181

Measure
Return on Investment
Tingkat Penjualan
Indeks Kepuasan
Konsumen (IKKs)
Indeks Kepuasan
Karyawan (IKKy)
Total

Mean Std. Deviation N
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Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Dependen  dengan kondisi 
Outcome x Measure x Assess (n=401)

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Total Evaluasi Kin.

18.68 5.823 30

21.29 2.483 20

19.73 4.911 50

18.54 5.276 28

21.12 6.853 20

19.61 6.053 48

21.00 6.512 27

19.98 6.356 24

20.52 6.395 51

19.95 5.383 28

20.20 5.963 23

20.06 5.595 51

19.52 5.772 113

20.60 5.654 87

19.99 5.732 200

28.76 5.542 24

27.50 5.367 21

28.17 5.436 45

28.09 6.299 27

29.55 5.068 29

28.85 5.690 56

29.72 6.334 27

29.44 6.468 20

29.60 6.322 47

29.78 5.970 29

26.97 5.061 24

28.51 5.701 53

29.11 6.013 107

28.41 5.492 94

28.78 5.772 201

23.16 7.578 54

24.47 5.216 41

23.73 6.662 95
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26.11 7.147 49
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Tabel 7. Statistik Deskriptif Variabel Dependen  dengan kondisi 
Outcome x Measure x OutKnow (n=401)

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Total Evaluasi Kin.

18.51 5.140 25

20.94 4.445 25
19.73 4.911 50

19.11 6.635 22

20.04 5.612 26
19.61 6.053 48

20.02 5.049 27

21.08 7.712 24

20.52 6.395 51

18.65 5.623 25

21.42 5.323 26
20.06 5.595 51

19.09 5.548 99

20.87 5.801 101
19.99 5.732 200

28.00 5.731 20

28.31 5.304 25
28.17 5.436 45

28.77 5.550 28

28.93 5.927 28
28.85 5.690 56

27.59 6.110 23

31.54 6.022 24

29.60 6.322 47
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29.10 5.510 26
28.51 5.701 53

28.11 5.753 98

29.43 5.744 103
28.78 5.772 201
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24.62 6.108 50
23.73 6.662 95

24.52 7.699 50

24.65 7.270 54
24.59 7.443 104

23.50 6.694 50

26.31 8.646 48

24.88 7.801 98
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24.37 7.042 104
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24.40 7.238 401
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Tabel 8.  Hasil Eksperimen untuk Penilaian Kinerja (n=401)

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Total Evaluasi Kin.

8788.736a 31 283.508 8.597 .000
233156.949 1 233156.949 7070.204 .000

7236.956 1 7236.956 219.452 .000
49.902 3 16.634 .504 .679

188.272 1 188.272 5.709 .017
4.105 1 4.105 .124 .724

18.366 3 6.122 .186 .906
.528 1 .528 .016 .899

62.160 3 20.720 .628 .597

80.952 3 26.984 .818 .484

79.472 1 79.472 2.410 .121
173.267 3 57.756 1.751 .156

76.259 3 25.420 .771 .511

157.762 1 157.762 4.784 .029

24.148 1 24.148 .732 .393

43.126 3 14.375 .436 .727

28.180 3 9.393 .285 .836

12168.661 369 32.977
259623.074 401
20957.396 400

Source
Corrected Model
Intercept
OUTCOME
MEASURE
OUTKNOW
ASSESS
OUTCOME * MEASURE
OUTCOME * OUTKNOW
MEASURE * OUTKNOW
OUTCOME * MEASURE
* OUTKNOW
OUTCOME * ASSESS
MEASURE * ASSESS
OUTCOME * MEASURE
* ASSESS
OUTKNOW * ASSESS
OUTCOME * OUTKNOW
* ASSESS
MEASURE * OUTKNOW
* ASSESS
OUTCOME * MEASURE
* OUTKNOW * ASSESS
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .419 (Adjusted R Squared = .371)a. 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: Total Evaluasi Kin.

1.130 31 369 .293
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design:
Intercept+OUTCOME+MEASURE+OUTKNOW+
ASSESS+OUTCOME * MEASURE+OUTCOME *
OUTKNOW+MEASURE *
OUTKNOW+OUTCOME * MEASURE *
OUTKNOW+OUTCOME * ASSESS+MEASURE
* ASSESS+OUTCOME * MEASURE *
ASSESS+OUTKNOW * ASSESS+OUTCOME *
OUTKNOW * ASSESS+MEASURE * OUTKNOW
* ASSESS+OUTCOME * MEASURE *
OUTKNOW * ASSESS

a. 
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Tabel 9. Means (s.d) dari Total Evaluasi Kinerja dengan Variabel Outcome dan 
Measure (n= 401)

Ukuran 
Outcome

Tidak Ada 
Peningkatan 

Outcome

Ada Peningkatan 
Outcome

Outcome Effect Skor Ranking 
Tgk Contr.*

A B [C = A–B]
ROI 19,726

(4,911)
28,171
(5,436)

8,445(3) 4,009

Tgkt 
Penjualan

19,615
(6,053)

28,848
(5,690)

9.233(1) 3,397

IKKs 20,520
(6,395)

29,604
(6,322)

9.084(2) 2,983

IKKy 20,063
(5,595)

28,505
(5,701)

8,442(4) 3.155

* Ranking mulai 1 = paling dapat dikendalikan sampai dengan 6 = paling tidak dapat dikendalikan

Tabel 10. Hasil Eksperimen untuk Penilaian Kinerja Tanpa Variabel Measure (n=401)
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Total Evaluasi Kin.

8256.841a 7 1179.549 36.499 .000
236147.044 1 236147.044 7307.223 .000

7462.864 1 7462.864 230.927 .000
193.935 1 193.935 6.001 .015

4.023 1 4.023 .124 .724
1.825 1 1.825 .056 .812

75.521 1 75.521 2.337 .127
163.676 1 163.676 5.065 .025

15.069 1 15.069 .466 .495

12700.555 393 32.317
259623.074 401
20957.396 400

Source
Corrected Model
Intercept
OUTCOME
OUTKNOW
ASSESS
OUTCOME * OUTKNOW
OUTCOME * ASSESS
OUTKNOW * ASSESS
OUTCOME * OUTKNOW
* ASSESS
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .394 (Adjusted R Squared = .383)a. 

Tabel 11. Means (s.d) dari Total Evaluasi Kinerja dengan Variabel Outcome dan Assess 
serta  Outcome dan OutKnow (n= 401)

Assess
Tidak Ada Peningkatan 

Outcome
Ada Peningkatan 

Outcome
Outcome Effect

A B [C = A–B]
Tidak  Ada  penilaian 
kemampukendalian

19,52
(5,772)

29,11
(6,013)

9,59

Ada  penilaian  kemampu-
kendalian

20,60
 (5,654)

28,41
(5,492)

7,81

OutKnow Tidak Ada Peningkatan 
Outcome

Ada Peningkatan 
Outcome

Outcome Effect

Tidak  ada  outcome 
knowledge

19,09
(5,548)

28,11
(5,492)

9,02

Ada outcome knowledge 20,87
(5,801)

29,43
(5,744)

8,56

27


	Jawahar, M. 2005. Do Raters Consider the Influence of Situational Factors on Observed Performance When Evaluating Performance? Evidence From Three Experiments. Group & Organization Management, Vol. 30, No. 1: 6-41.

