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ABSTRACT 

 
The objectives of this research are to examine and to give empirical evidence about 

framing and causal cognitive mapping effect on strategic decision making under 
uncertainty condition.  The first hypothesis proposed is that there is bias in decision 
making caused by presented information of positive and negative framing. The second 
hypothesis suggests that the bias can be eliminated through causal cognitive mapping 
technique. In this research the bias that occurred can be measured by the risk of decision 
making preference, namely risk averse or risk seeking tendency. 

 
This research uses 2 x 2 between subject experimental designs.  Participants are as 

many as 114 student of MM UGM Jakarta executive class. In order to examine 
hypothesis, independent sample t-test is used as different test analysis tool.  The result is 
that the difference of average risk preference between participant who receive positive 
framing and participant who receive negative framing shows the occurred bias in 
decision making.  

 
The result of test shows the support of proposed hypothesis. This research 

empirically shows that framing and causal cognitive mapping technique affect strategic 
decision making under uncertainty. Specifically it can be concluded that: (1) decision 
making that receive presented information by positive and negative framing will undergo 
bias in decision alternative determining; (2) participant who receive positive framing will 
tend to risk averse, whereas participant who receive negative framing will tend to risk 
seeking; (3) causal cognitive mapping technique can decrease bias as impact of framing 
in strategic decision making under uncertainty. 

 
Key words: Framing, causal cognitive mapping and strategic decision. 
 

PENDAHULUAN 
Keputusan strategik merupakan keputusan yang sangat penting dan faktor penentu 
kesuksesan organisasi di masa yang akan datang. Keputusan ini juga merupakan faktor 
kritis yang membedakan antara keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi (Maule dan 
Hodgkinson, 2002). Mengingat pentingnya keputusan tersebut, seorang decision maker 
diharapkan dapat membuat suatu keputusan yang optimal. Namun seringkali dalam 
proses pengambilan keputusan tersebut, banyak para pengambil keputusan hanya 
mendasarkan pada cara yang sederhana dan mudah saja (Bazerman, 1994). Hal ini terjadi 
karena terbatasnya kapasitas kemampuan dalam memproses informasi, sehingga mereka 
hanya mengadopsi cara-cara sederhana dengan menggunakan mental strategies atau 
heuristics untuk mengatasi kompleksitas masalah yang terjadi (Tversky dan Kahneman, 
1974). Fenomena ini juga terjadi pada saat pengambilan keputusan strategik. Perilaku 
pengambil keputusan strategik akan diwarnai oleh bias judgmental dan heuristic ketika 
menghadapi alternatif keputusan (Maule dan Hodgkinson, 2002).  

Framing merupakan salah satu alasan penyebab terjadinya bias dalam 
pengambilan keputusan. Teori yang digunakan dalam menguji bias akibat framing ini 
adalah teori prospek yang mengemukakan bahwa frame yang diadopsi seseorang dapat 
mempengaruhi keputusannya. Dalam hal ini, ketika seorang pengambil keputusan 
diberikan alternatif keputusan yang yang dibingkai secara positif maka keputusan yang 
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diambil akan cenderung risk averse. Sedangkan ketika informasi disajikan secara negatif 
maka keputusan yang diambil akan cenderung risk seeking.  

Bias yang terjadi akibat pembingkaian informasi tersebut dapat membuat 
keputusan yang diambil menjadi tidak optimal karena frame informasi tersebut 
mempengaruhi preferensi risiko si pengambil keputusan. Untuk mengendalikan terjadinya 
bias tersebut dapat digunakan teknik causal cognitive mapping. Dalam konteks 
pengambilan keputusan strategik, Hodgkinson, Bown, Maule, Glaister dan Pearman 
(1999) menguji dampak teknik causal cognitive mapping untuk mengatasi bias kognitif 
yang diakibatkan oleh pembingkaian informasi yang diadopsi pengambil keputusan. 
Hasilnya menunjukkan bahwa, partisipan yang melakukan teknik causal cognitive 
mapping sebelum mengambil keputusan cenderung tidak dipengaruhi oleh bias kognitif. 
Dengan kata lain terjadi peningkatan kualitas keputusan yang diambil.  

Sedangkan Wright dan Goodwin (2002) menanggapi hasil penelitian 
Hodgkinson et al. (1999) dengan mengemukakan bahwa, bias framing bukanlah 
merupakan faktor yang penting dalam pengambilan keputusan strategik dan teknik causal 
cognitive mapping ini tidak mampu secara efektif membatasi terjadinya bias framing. 
Dengan desain penelitian eksperimental, mereka menawarkan teknik “think harder” 
melalui tree diagram untuk mengatasi bias tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan teknik think harder, tidak terjadi perbedaan respon ketika 
partisipan diberikan framing positif maupun negatif. Studi ini juga menunjukkan bahwa 
bias framing tidak terjadi untuk pengambil keputusan yang telah berpengalaman.    

Kritik tersebut dapat dibantah oleh Hodgkinson et al. (2002) dengan 
memberikan bukti lebih lanjut untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Dengan 
menganalisis kembali data hasil penelitian Wright dan Goodwin (2002), hasilnya 
menunjukkan dukungan terhadap pendapat mereka sebelumnya. Dalam hal ini, teknik 
causal cognitive mapping mampu secara efektif membatasi terjadinya bias dan 
menyatakan bahwa teknik yang ditawarkan oleh Wright dan Goodwin bukanlah cara yang 
sederhana dan lebih sulit diterima.   

Kontroversi pendapat para peneliti yang telah diuraikan di atas, memotivasi 
peneliti untuk menguji kembali hasil penelitian Hodgkinson et al. (1999, 2002) dengan 
setting Indonesia. Dalam hal ini peneliti ingin menguji kembali apakah dengan 
menggunakan teori yang sama, tetapi dengan sampel dan lokasi yang berbeda, juga akan 
memberikan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu.   

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: (1) pengaruh bias 
kognitif akibat framing penyajian informasi pada pengambilan keputusan strategik; (2) 
pengaruh teknik causal cognitive mapping dalam mengeliminasi bias kognitif akibat 
framing terhadap informasi keputusan strategik dalam kondisi ketidakpastian.  
 
 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Bias Framing Dalam Pengambilan Keputusan Strategik   
Dalam proses pengambilan keputusan, pada umumnya seseorang akan berusaha untuk 
mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi sehingga keputusan yang diambil akan sesuai 
dengan preferensi risiko seseorang apakah risk averse atau risk seeking (Bazerman, 
1994).   

Framing atas informasi dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil 
keputusan. Frame yang dihadapi tergantung pada formulasi masalah yang dihadapi, 
norma, kebiasaan dan karakteristik pengambilan keputusan itu sendiri (Gudono dan 
Hartadi, 1998). Bias framing inilah yang menjadi penekanan pada penelitian ini. 
Instrumen yang dikembangkan oleh peneliti menyajikan informasi yang telah dibingkai 
sebagai alternatif keputusan. Alternatif keputusan dapat berupa mempertahankan pada 
pasar domestik atau ekspor ke luar negeri, keduanya memiliki konsekuensi laba tertentu. 
Preferensi risiko seseorang apakah dia seorang yang risk averse atau risk seeking dapat 
dilihat pada pilihan laba yang dibingkai secara positif dan negatif atas dua pilihan 
tersebut.   
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Hasil penelitian Hodgkinson et al. (1999) mendukung teori prospek tersebut 
melalui pengujian terhadap partisipan yang diberikan pilihan keputusan dengan framing 
positif dan framing negatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa, framing bias bukan 
hanya terbatas pada masalah sederhana saja namun merupakan faktor yang secara 
potensial dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategik pada kondisi yang lebih 
kompleks.  

Hipotesis berikut ini diajukan untuk menguji kembali pengaruh framing atas 
keputusan strategik pada kondisi ketidakpastian seperti yang telah ditunjukkan oleh 
Hodgkinson et al. (1999).   
H1a : Terjadi bias kognitif dalam menentukan keputusan strategik, ketika pengambil 

keputusan menentukan alternatif keputusan yang disajikan dengan framing positif 
dan framing negatif. 

 
 
H1b : Ketika informasi disajikan dalam framing positif, pengambil keputusan 

cenderung memilih keputusan yang kurang berisiko (risk averse), sedangkan 
ketika informasi disajikan dalam framing negatif, pengambil keputusan 
cenderung memilih keputusan yang berisiko (risk seeking).   

 
Cognitive Mapping  Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Strategik 
 
Penelitian ini difokuskan pada teknik cognitive mapping sebagai alat untuk membantu 
manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Dalam keputusan strategik, mapping 
dapat membantu menspesifikasi content dan process perubahan strategi, dan dapat 
memprediksi arah tindakan strategi di masa yang akan datang (Huff, 1990). 

Teknik cognitive mapping awalnya diperkenalkan oleh Tolman (1948) pada 
bidang psikologis yang mengembangkan suatu alternatif model stimulus-response bagi 
tikus dan manusia. Cognitive map ini meliputi konsep mengenai berbagai aspek dan 
kehidupan manusia, yaitu aspek-aspek dari keputusan lingkungan dan keyakinan 
mengenai hubungan sebab akibatnya. Peta kognitif ini dapat menjadi lensa interpretasi 
yang membantu seorang decision maker memilih berbagai aspek yang penting dan pasti 
mengenai permasalahan untuk dianalisis. Seiring perkembangannya, cognitive map ini 
semakin luas digunakan dalam berbagai penelitian. Axelrod (1976) mengembangkan 
metode-metode untuk menyajikan peta kognitif secara diagram. Pemetaan ini sering 
digunakan untuk menyajikan pandangan individu tentang dunia, digunakan untuk 
menyajikan berbagai pemikiran diantara kelompok pengambil keputusan strategik, 
sehingga sangat bermanfaat dalam studi yang berkenaan dengan permasalahan formulasi 
strategik. 

Huff (1990) mengklasifikasikan mapping dalam lima jenis, yaitu:  
1. Maps that asses the attention, association and importance of concepts; 
2. Maps that show dimensions of categories and cognitive taxonomies; 
3. Maps that show influence, causality and system dynamics; 
4. Maps that show the structure of arguments and conclusion 
5. Maps that specify schemas, frames, and perceptual codes. 

 
Teknik Causal Cognitive Mapping dalam Mengatasi Bias Framing pada 
Pengambilan Keputusan Strategik dalam kondisi ketidakpastian  
 
Causal cognitive mapping merupakan bagian dari cognitive mapping yang menekankan 
pada penyajian kognitif sebagai suatu bentuk interaksi hubungan sebab akibat (Jenkins, 
1998). Dari lima jenis map (Huff, 1990), causality termasuk jenis map yang cukup 
populer digunakan dalam bidang penelitian manajemen strategik. Hal ini karena beberapa 
keunggulan jenis map causality terutama dalam konteks pemahaman pengambilan 
keputusan. Causality memberikan potensi yang besar terhadap pengetahuan prosedural 
(how it works or how to do it) dibandingkan hubungan yang lain seperti association, 
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constructs or categories yang lebih ditekankan pada jenis mapping lainnya (Jenkins, 
1998). 

Causal map menunjukkan hubungan kausal diantara berbagai konsep. 
Konsep yang dianggap oleh seorang decision maker memiliki suatu interaksi lalu 
dihubungkan melalui tanda panah. Hubungan ini dapat berupa hubungan yang positif 
maupun negatif, sehingga untuk menunjukkannya diberikan tanda (+) dan (-). Berikut 
contoh causal cognitive mapping: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hubungan yang positif pada diagram tersebut dapat berarti variabel atau faktor yang satu 
dapat menyebabkan, meningkatkan atau menghasilkan faktor atau variabel yang lain. 
Sedangkan hubungan negatif dapat berarti suatu faktor atau variabel dapat mengeliminasi, 
menurunkan atau mencegah terjadinya faktor yang lain. Kekuatan hubungan ini dapat 
ditunjukkan oleh suatu nilai misalnya angka 1, 2 atau 3 baik untuk hubungan yang positif 
maupun negatif. Angka 3 menunjukkan hubungan yang sangat kuat, angka 2 untuk 
hubungan yang cukup kuat sedangkan angka 1 berarti hubungan tersebut sedikit kuat 
(Hodgkinson et al., 1999). Namun penyajian ini seluruhnya tergantung pada cara 
seseorang berpikir mengenai faktor-faktor yang dianggap relevan dengan keputusan yang 
akan diambil, sehingga masing-masing pengambil keputusan mungkin akan berbeda 
dalam menyajikan peta pemikiran mereka.  

Hodgkinson et al. (1999) menawarkan prosedur causal cognitive mapping 
untuk menentukan apakah pendekatan ini dapat menurunkan atau mengeliminasi bias 
framing. Untuk menanggulangi bias, pengambil keputusan dianjurkan untuk mengadopsi 
prosedur yang akan mengubah versi yang ekuivalen dari berbagai problem ke dalam 
penyajian resmi yang serupa. Dengan kata lain, pengambil keputusan perlu untuk 
mengembangkan suatu model untuk menjamin bahwa fitur yang sepele tidak terlalu 
mempengaruhi prilaku pemilihan. Model tersebut melibatkan pengembangan teknik 
mapping yang dapat menangkap stuktur dan content dari proses pemikiran pengambil 
keputusan strategik yang berkaitan dengan kebiasaan yang ada. Bias yang terjadi 
memungkinkan untuk diminimalkan melalui penggunaan teknik cognitive mapping.  

Penelitian Hodgkinson et al. (1999) menunjukkan bahwa bias kognitif akibat 
adanya pembingkaian informasi dapat diatasi dengan menggunakan teknik cognitive 
mapping. Hasil studi ini menunjukkan bahwa preferensi risiko partisipan yang 
menggunakan teknik cognitive mapping sebelum mengambil keputusan tidak akan 
terpengaruh dengan pembingkaian informasi yang disajikan baik framing positif  maupun 
negatif. 

Berdasarkan paparan diatas, hipotesis yang diajukan adalah: 
H2 : Berkurangnya bias kognitif dalam menentukan keputusan strategik pada kondisi 

ketidakpastian, ketika pengambil keputusan menggunakan teknik causal 
cognitive mapping sebelum menentukan alternatif keputusan yang disajikan 
dengan framing positif dan framing negatif. 

  

Gambar 1 
Contoh Causal Maps 
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hipotesis ini berusaha untuk menguji peran teknik causal cognitive mapping dalam 
mengatasi bias framing pada pengambilan keputusan strategik. Jika hipotesis ini 
terdukung, maka dapat disimpulkan bahwa, bias framing pada pengambilan keputusan 
strategik yang telah di uji pada hipotesis 1 dapat diatasi dengan penggunaan teknik causal 
cognitive mapping.  

METODE PENELITIAN 
 
Subyek Penelitian 

 
Partisipan yang dilibatkan dalam eksperimen penelitian ini adalah 114 

mahasiswa Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada Jakarta Kelas 
Eksekutif. Pertimbangan dalam memilih subyek tersebut adalah untuk dapat mewakili 
proksi pengambil keputusan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar mereka 
telah bekerja dan berpengalaman menjadi pengambil keputusan dalam suatu perusahaan.   

Partisipan dikelompokkan dalam empat kondisi perlakuan, masing-masing 
partisipan mendapatkan satu kondisi treatment. Pemberian tugas eksperimen dilakukan 
secara acak (randomly assigned) atas dua kondisi perlakuan yaitu pemberian framing 
positif dan negatif tanpa mapping dan dengan mapping. Penempatan acak (random 
assignment) ke dalam kelompok-kelompok diperlukan untuk membuat kelompok-
kelompok itu dapat dibandingkan dengan variabel dependen (Cooper dan Schinedler, 
2001). Sekaran (2000) juga mengemukakan bahwa proses randomisasi akan menjamin 
masing-masing kelompok dapat comparable satu sama lain.  

 
Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen untuk menginvestigasi 
hipotesis-hipotesis dengan factorial design 2x2 dan between-subject. Eksperimen 
dimanipulasi dengan kondisi framing positif dan negatif tanpa melakukan teknik causal 
cognitive mapping dan dengan menggunakan teknik causal cognitive mapping. Partisipan 
hanya menerima salah satu dari empat kondisi yang ada. Tabel 1 menunjukkan desain 
eksperimen.  

Tabel 1 
Desain eksperimen 2x2 between-subject 

Positif Negatif

Tanpa Mapping A B
Dengan Mapping C D

Framing ConditionTeknik Causal Cognitive 
Mapping

 

Berikut tugas yang diberikan untuk partisipan sesuai dengan kondisi 
perlakuan, masing-masing jenis treatment tersebut adalah: (1) pada kondisi framing 
positif dan tanpa mapping (Sel A), partisipan diinstruksikan untuk memilih salah satu 
alternatif keputusan dengan framing positif setelah memahami skenario kasus 
eksperimen; (2) pada kondisi framing negatif dan tanpa mapping (Sel B), partisipan 
diinstruksikan untuk memilih salah satu alternatif keputusan dengan framing negatif 
setelah memahami skenario kasus eksperimen; (3) pada kondisi framing positif dan 
dengan mapping (Sel C), setelah memahami skenario kasus eksperimen, partisipan 
diinstruksikan untuk melakukan teknik causal cognitive mapping kemudian baru memilih 
salah satu alternatif dengan framing positif; (4) pada kondisi framing negatif dan dengan 
mapping (Sel D), setelah memahami skenario kasus eksperimen, partisipan diinstruksikan 
untuk melakukan teknik causal cognitive mapping terlebih dahulu, kemudian baru 
memilih salah satu alternatif keputusan dengan framing negatif. 
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Variabel Penelitian 

Variabel Independen 

a. Framing positif dan negatif 

Framing berkaitan dengan bagaimana cara suatu fakta atau informasi 
diungkapkan (Tversky dan Kahneman, 1979, 1981; Rutledge dan Harrel, 1994; Gudono 
dan Hartadi, 1998). Dalam penelitian ini istilah framing atau frame di tulis dalam bentuk 
aslinya bahasa Inggris untuk menghindari kesalahpahaman. Framing diuji pada potential 
gains (positive frame) dan potential losses (negative frame). Framing positif digambarkan 
dalam terminologi potensi laba yang dapat diperoleh dan framing negatif digambarkan 
dalam terminologi potensi penurunan laba dari target yang diharapkan.  

b. Causal Cognitive Mapping 
Causal cognitive mapping merupakan teknik pemetaan faktor-faktor yang dianggap akan 
berpengaruh atas pilihan suatu keputusan. Faktor-faktor ini didasarkan pada skenario 
kasus eksperimen. Teknik causal cognitive mapping telah menjadi cara yang paling 
bermanfaat dalam memberikan pemahaman strategis mengenai lingkungan dan kekuatan 
industri (Schwenk, 1988).  

Variabel Dependen 

a. Preferensi Risiko 
 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah preferensi risiko baik risk averse maupun 
risk seeking.  Hal ini dapat dilihat dari pilihan tujuan pemasaran produk perusahaan 
dengan laba  yang  ditawarkan. Kecenderungan  keputusan dituangkan dalam skala 1 
sampai 10 (1= risk averse; 10=risk seeking). Pengambil keputusan dengan preferensi risk 
averse akan cenderung memilih alternatif pertama (A) yaitu mempertahankan pada pasar 
domestik dengan kepastian laba tertentu. Sedangkan pengambil keputusan dengan 
preferensi risiko risk seeking maka akan cenderung memilih alternatif kedua (B) yaitu 
berusaha untuk ekspor ke pasar luar negeri dengan probabilitas laba tertentu.   

Materi Eksperimen 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen yang dikembangkan 
oleh Hodgkinson et al. (1999) dan selanjutnya disesuaikan untuk kasus di Indonesia. 
Kasus yang digunakan berupa skenario pengambilan keputusan untuk perluasan pangsa 
pasar. Partisipan diproyeksikan sebagai anggota  dewan  direktur  pada  sebuah   
perusahaan (PT. Alfedya) yang berwenang mengambil keputusan. Partisipan juga 
diberikan informasi umum mengenai latarbelakang perusahaan, kondisi perusahaan saat 
ini dan target laba perusahaan di masa yang akan datang. 

Keputusan yang harus dipilih tersebut memiliki konsekuensi laba tertentu 
dari target laba yang sudah ditetapkan. Alternatif keputusan disajikan dalam frame positif 
dan negatif. Berikut keputusan yang harus dipilih oleh partisipan: 

Framing Positif   
Alternatif A: Jika terus beroperasi di pasar domestik, riset pasar mengindikasikan 

bahwa, perusahaan pasti mencapai profit sebesar  Rp5 milyar. 
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Alternatif B: Jika ekspor ke pasar luar negeri, riset pasar mengindikasikan 
probabilitas target profit Rp15 milyar yang dapat dicapai adalah 1/3, 
sedangkan  probabilitas tanpa profit sebesar 2/3. 

 
Framing Negatif  
 Alternatif A: Jika terus beroperasi di pasar domestik. Riset pasar mengindikasikan 

bahwa, dapat dipastikan profit perusahaan akan turun sebesar Rp10 milyar 
dari target yang diharapkan.  

  
Alternatif B: Jika ekspor ke pasar luar negeri. Riset pasar mengindikasikan 

pencapaian profit pada level target adalah 1/3, sedangkan probabilitas 
profit Rp15 milyar di bawah level target adalah 2/3. 

,,Pada penugasan teknik causal cognitive mapping, partisipan diberikan 
kesempatan untuk memikirkan mengenai permasalahan yang disajikan. Partisipan dapat 
mengidentifikasi variabel-variabel yang mereka anggap berpengaruh untuk membuat 
keputusan, variabel-variabel tersebut dituangkan dalam hubungan kausal dalam suatu 
diagram. Hubungan kausal itu ditunjukkan dengan tanda panah disertai dengan tanda 
positif (+) dan (-) untuk menunjukkan jenis hubungan. Kekuatan hubungan ditandai 
dengan angka 1,2 dan 3 baik untuk hubungan positif maupun negatif. Dalam hal ini 
ditekankan bahwa tidak terdapat jawaban yang benar atau salah, partisipan bebas untuk 
membuat dan mengubah diagram mereka dengan cara apapun yang mereka 
pertimbangkan lebih tepat sebagai tugas lanjutan. Untuk memudahkan pemahaman 
mengenai teknik ini, peneliti memberikan contoh dengan mengajukan permasalahan yang 
ringan dan dipresentasikan sebelum partisipan mengerjakan tugas eksperimen 
sesungguhnya. 

Sebelum dilaksanakan eksperimen pada subyek sesungguhnya, terlebih 
dahulu dilakukan pilot test pada 80 orang mahasiswa Magister Manajemen (MM) UGM 
Yogjakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kasus yang diberikan dapat 
dipahami oleh partisipan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 
eksperimen.  

Metode Analisis Data 
 

Teknik analisis statistik deskritif digunakan untuk memberikan gambaran tentang 
demografi partisipan. Selain itu dilakukan pula uji anova yang menunjukkan bahwa 
keempat group tersebut memiliki rata-rata karakteristik yang identik. Pengujian 
normalitas data juga dilakukan untuk menentukan alat uji statistik yang tepat dalam 
menguji hipotesis. 

Untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2, dilakukan pengujian dengan  
menggunakan alat uji beda t-test yaitu Independent Sample T-Test. Pengujian hipotesis 1 
ditujukan untuk menguji terjadinya bias akibat framing. Hal ini dapat dilihat dari 
perbedaan rata-rata preferensi risiko antara partisipan dalam kondisi perlakuan framing 
positif dengan partisipan dalam kondisi perlakuan framing negatif. Pengujian hipotesis 2 
adalah untuk menguji secara statistik apakah terjadi penurunan bias framing akibat 
perlakuan teknik causal cognitive mapping. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya 
perbedaan rata-rata preferensi risiko antara partisipan dalam kondisi framing positif dan 
negatif setelah melakukan teknik causal cognitive mapping.   

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengumpulan Data 
Dari 125 sampel yang terkumpul, sebanyak 11 data sample tidak dapat digunakan karena 
tidak mengisi instrumen dengan lengkap. Total sampel yang dapat dianalisis dalam 
penelitian ini sebanyak 114 sampel penelitian. Karakteristik demografi partisipan terdiri 
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atas tiga bagian utama, yaitu umur, jenis kelamin dan pengalaman kerja yang 
berhubungan dengan pengambilan keputusan. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan 
yang signifikan diantara empat kondisi treatment yang dibentuk digunakan Analisys of 
Variance (ANOVA). Sebagai verifikasi bahwa randomisasi yang dihasilkan dalam group-
group dengan berbagai hasil pengukuran hampir sama, sehingga karakteristik demografi 
keempat group tersebut dapat dibandingkan (umur, jenis kelamin, Score TPA dan 
pengalaman kerja).   
 
Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis menggunakan alat uji beda t-test yaitu Independent Sample T-Test. 
Hipotesis 1a dan 1b merupakan pengujian hipotesis untuk menguji apakah terjadi bias 
kognitif pada pengambil keputusan dalam menentukan keputusan strategik, ketika 
pengambil keputusan menentukan alternatif keputusan yang disajikan dengan framing 
positif dan framing negatif. Hipotesis 2 diajukan untuk menguji kembali apakah bias 
kognitif tersebut dapat diturunkan ketika pengambil keputusan menggunakan teknik 
causal cognitive mapping sebelum menentukan alternatif keputusan yang disajikan 
dengan framing positif dan framing negatif. Hasil uji t tersebut dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Hasil Uji t   

Pengambil Keputusan Strategik Pada Kondisi Ketidakpastian 
Variable: Preferensi Risiko (1=Risk Averse; 10=Risk Seeking) 

 

Means St. Dev. t-statistic p-value Means St. Dev. t-statistic p-value

Positif 4,58 2,64 6,73 3,31

Negatif 7,90 1,61 5,89 2,98

Framing

Teknik causal Cognitive Mapping

Tanpa Mapping Dengan Mapping

-5,910 0,000 1,032 0,307

 
 

Hipotesis 1a diuji dengan melihat perbedaan rata-rata preferensi risiko 
pengambil keputusan. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, hasil T-test =-5,910 
dengan p-value = 0,000 menunjukkan adanya perbedaan dalam preferensi risiko 
pengambil keputusan strategik. Perbedaan tersebut secara statistis signifikan pada tingkat 
� sebesar 0,05. Hasil ini bermakna bahwa secara statistis mendukung hipotesis alternatif, 
yaitu terdapat perbedaan rata-rata preferensi risiko diantara pengambil keputusan 
keputusan strategik akibat pembingkaian informasi yang diadopsi oleh pengambil 
keputusan; baik pada framing positif maupun negatif.  

Untuk menganalisis hipotesis 1b dapat dilihat dari Means framing tanpa 
mapping pada tabel 2. Ketika informasi disajikan dalam framing positif, rata-rata 
preferensi risiko pengambil keputusan adalah 4,58. Sedangkan ketika informasi disajikan 
dalam framing negatif, rata-rata preferensi risiko pengambil keputusan adalah 7,90. Hal 
ini menunjukkan bahwa rata-rata preferensi risiko pengambil keputusan lebih kecil 
(cenderung risk averse) jika informasi disajikan dalam framing positif, dibandingkan 
ketika informasi disajikan dalam framing negatif (cenderung risk seeking). Dengan 
demikian H1b didukung. 

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) dapat dilihat dari nilai means pada table 2 
yaitu ketika informasi disajikan dalam framing positif, rata-rata preferensi risiko 
pengambil keputusan adalah 6,73. Sedangkan ketika informasi disajikan dalam framing 
negatif, rata-rata preferensi  risiko  pengambil  keputusan  adalah  5,89.  Hasil T-test  =  
1,032 dengan p-value = 0,307 menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata preferensi 
risiko pengambil keputusan antara informasi yang disajikan dengan potential gains 
(framing positif) dan potential losses (framing negatif). Dengan demikian, hasil ini 
mendukung hipotesis 2 (H2).  
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SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Hipotesis penelitian memprediksi adanya bias yang mempengaruhi preferensi risiko 
pengambil keputusan akibat pembingkaian informasi (framing). Hipotesis juga dibangun 
untuk mengetahui apakah bias yang mungkin terjadi karena framing tersebut dapat 
dikurangi atau diturunkan dengan penggunaan teknik causal cognitive mapping. 

Temuan empiris mengindikasikan bahwa, terdapat perbedaan rata-rata 
preferensi risiko yang secara statistis signifikan antara pengambil keputusan yang 
mengadopsi informasi yang dibingkai dalam framing positif dengan framing negatif. 
Temuan ini mendukung hipotesis 1a sehingga dapat disimpulkan adanya bias yang 
mempengaruhi pengambil keputusan strategik akibat pembingkaian informasi. Hasil 
temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Hodgkinson et al. (1999, 2002) yang 
menunjukkan adanya perbedaan keputusan pada pilihan berisiko apabila informasi atas 
alternatif keputusan dibingkai dengan potential gains (framing positif) dan potential 
losses (framing negatif), hal ini mengindikasikan adanya pengaruh bias pada keputusan 
tersebut. 

Hipotesis selanjutnya (H1b) dilakukan untuk menguji teori prospek yang 
melandasi konsep framing (Kahneman dan Tversky, 1979). Hal ini dimotivasi oleh 
karena beragamnya hasil penelitian mengenai teori prospek di Indonesia (Gudono dan 
Hartadi, 1998; Haryanto, 2000; dan Arifin, 2004). Penelitian-penelitian tersebut menguji 
teori prospek dengan jenis keputusan yang cukup sederhana. Sehingga peneliti 
menganggap perlu untuk menguji kembali dengan pengujian pada keputusan strategik 
yang cukup kompleks. Hasil pengujian hipotesis 1 b  menunjukkan bahwa, ketika 
informasi alternatif keputusan disajikan dengan framing positif, preferensi risiko 
pengambil keputusan cenderung risk averse dan ketika informasi disajikan dalam framing 
negatif, preferensi risiko pengambil keputusan cenderung risk seeking. Hal ini 
mengindikasikan dukungan terhadap teori prospek (Kahneman dan Tversky, 1979). 
Dengan demikian hiptesis 1b didukung.  

Hasil empiris lainnya menunjukkan bahwa ketika partisipan diberikan 
kesempatan  terlebih dahulu untuk melakukan teknik causal cognitive mapping, yaitu 
adanya kesempatan bagi partisipan untuk dapat mempertimbangkan dan menghubungkan 
faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi hasil keputusan, maka keputusan yang 
diambil akan terhindar dari pengaruh bias kognitif akibat penyajian informasi alternatif 
keputusan dengan framing positif maupun negatif. Hipotesis ini diajukan untuk menguji 
pengaruh atau peran teknik causal cognitive mapping dalam mengurangi bias framing. 
Berkurangnya bias ini dapat ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan rata-rata yang 
signifikan antara preferensi risiko pengambil keputusan yang mengadopsi framing positif 
maupun negatif. Pengujian secara statistik menunjukkan  tidak terdapatnya perbedaan 
yang signifikan pada kondisi framing dengan mapping. Dengan demikian, hasil uji 
statistik untuk hipotesis 2  (H2)  didukung dan sejalan dengan studi Hodgkinson et al. 
(1999, 2002). 

Dari hasil pengujian pada hipotesis 2 tersebut, dapat ditarik suatu konklusi 
bahwa dengan berpikir lebih keras dalam mencari dan memproses informasi yang 
tersedia, suatu keputusan akan dapat terhindar dari bias yang membuat suatu keputusan 
menjadi kurang optimal. Teknik causal cognitive mapping dapat memfasilitasi seorang 
decision maker dalam menuangkan peta pemikiran mereka dalam rangka mencari dan 
memilih keputusan yang terbaik. Melalui teknik ini dapat dilihat hubungan-hubungan 
yang relevan diantara berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan. Pengambil 
keputusan juga dapat menentukan hubungan positif dan negatif dan kekuatan dari 
hubungan tersebut (Huff, 1990). Dengan demikian, teknik causal cognitive mapping 
merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan strategik 
dalam memproses informasi dan menentukan keputusan yang terbaik.   
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Keterbatasan Penelitian 
 
Beberapa keterbatasan yang menggangu dalam penelitian ini adalah, pertama, 
kelemahan yang tidak dapat dihindari dari pengujian eksperimental adalah validitas 
eksternal penelitian, ketidakmampuan hasil eksperimen untuk menggeneralisasi simpulan 
penelitian secara menyeluruh. Kedua, peneliti tidak mengukur preferensi risiko awal para 
partisipan terlebih dahulu untuk mengetahui perubahan preferensi risiko setelah diberi 
informasi dengan framing Ketiga, keterbatasan dalam waktu pelaksanakan tugas 
eksperimen bagi partisipan cukup singkat, kasus dan skenario instrumen penelitian cukup 
kompleks, jenis tugas yang cukup asing bagi partisipan, yaitu tugas untuk melakukan 
teknik causal cognitive mapping.  
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

 
Untuk pengembangan, peneliti selanjutnya sebaiknya mengukur preferensi risiko awal 
para partisipan terlebih dahulu untuk mengetahui perubahan preferensi risiko partisipan 
setelah diberi informasi dengan framing. Untuk tujuan generalisasi hasil penelitian, perlu 
diuji kembali hasil penelitian ini melalui metode lapangan dengan menggunakan 
partisipan pengambil keputusan strategik yang sesungguhnya dan menggunakan kasus 
yang benar-benar terjadi pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 

Penelitian yang akan datang pada bidang ini masih sangat luas. Penggunaan 
teknik causal cognitive mapping dalam mengurangi bias pada keputusan strategik yang 
telah diuji pada penemuan ini dapat diperluas pada bias kognitif lainnya yang sering 
terjadi baik di bidang perilaku pengambilan keputusan maupun manajemen strategik.  
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