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 Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas terselesaikannya buku yang berjudul “Akuntansi 

Keperilakuan: Memahami Lebih Dalam Eskalasi Komitmen”. 

Eskalasi komitmen sebagai salah satu subyek penting dalam 

akuntansi keperilakuan yang seringkali dibahas namun sayang 

sampai saat ini belum pernah ada buku khusus yang 

membahas mengenai eskalasi komitmen. Buku ini sebagai 

salah satu bentuk kepedulian penulis untuk mengembangkan 

ilmu akuntansi terutama akuntansi keperilakuan yang saat ini 

menjadi salah satu bidang ilmu yang berkembang di Indonesia. 

Buku ini dapat dijadikan referensi untuk matakuliah akuntansi 

keperilakuan terutama topik eskalasi komitmen. 

 Penulis membagi dalam beberapa bagian yang dimulai 

dari pengenalan mengenai akuntansi keperilakuan, eskalasi 

komitmen, kemudian mengkaji mengenai eskalasi komitmen 

dan de-eskalasi komitmen secara empiris dari penelitian-

penelitian yang dilakukan di luar negeri dan Indonesia. 

Selanjutnya adalah teori yang mendasari eskalasi komitmen 

dan ditutup dengan ide riset mendatang. Diharapkan dengan 

alur yang demikian pembaca dapat lebih memahami mengenai 

eskalasi komitmen. Buku ini memang sengaja menggunakan 

beberapa jurnal tahun 1980 dan 1990 karena memang jurnal 

tersebut merupakan jurnal yang sangat penting bagi 

perkembangan akuntansi keperilakuan. Banyak peneliti yang 
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mengganggap jurnal-jurnal tahun tersebut merupakan “jurnal 

wajib” bagi siapapun yang mendalami bidang akuntansi 

keperilakuan. Argumentasi lainnya yaitu melalui jurnal-jurnal 

tersebut diharapkan pembaca yang baru mulai mendalami 

bidang akuntansi keperilakuan dapat memahami bagaimana 

sejarah atau proses akuntansi keperilakuan sampai saat ini. 

 Penulis mengucapkan terimakasih atas semua pihak 

yang membantu menyelesaikan buku ini. Terimakasih kepada 

Laura Yuliana, S.Pd kesediaannya mengedit buku ini sampai 

siap untuk terbit. Terimakasih juga penulis tujukan kepada Dr. I 

Made Narsa, M.Si., Ak. CA yang memberikan inspirasi terbitnya 

buku ini. Akhirnya apabila ada kesalahan dalam penulisan buku 

ini penulis mohon maaf yang sebesarnya. Semoga buku ini 

berguna bagi pengembangan ilmu Akuntansi di Indonesia 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Akuntansi Keperilakuan 

 

Akuntansi Keperilakukan merupakan bidang 

multidisipliner yang berasal dari konstruk teori behavioral 

sciences sehingga akuntansi keperilakuan merupakan 

pertemuan antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial. Menurut 

Hofstedt dan Kinard (1970) definisi akuntansi keperilakuan 

adalah The study of the behavior of accountants or the behavior 

of nonaccountants as they are influenced by accounting 

functions and reports. Dari definisi tersebut maka akuntansi 

keperilakuan adalah studi mengenai perilaku akuntan atau 

perilaku non akuntan ketika mereka dipengaruhi oleh fungsi 

akuntansi dan pelaporan akuntansi. Dari definisi ini 

menyimpulkan bahwa area riset ini berbicara mengenai 

perilaku manusia sebagai individu yang mencakup perilaku 

individu dalam organisasi dan aktivitas terpisah akibat 

pengaruh fungsi akuntansi dan pelaporan akuntansi.  

Penulis dalam memahami konsep akuntansi 

keperilakuan memiliki pendapat yang agak berbeda. Menurut 

penulis konsep akuntansi keperilakuan lebih luas karena pada 

hakekatnya akuntansi merupakan konstruksi sosial yang lebih 

luas. Akuntansi keperilakuan merupakan studi akuntansi 

berkenaan bagaimana akuntan maupun non akuntan 
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berperilaku akibat adanya informasi akuntansi keuangan dan 

informasi akuntansi manajemen, dan sebaliknya bagaimana 

akuntan dan non akuntan dapat mempengaruhi informasi 

akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen, 

seperti yang digambarkan dalam gambar 1 berikut ini 

 

  

 

 

 

  

Gambar 1. Hubugan pengguna dan Informasi 

 

Gambar 1 menunjukkan bagaimana hubungan antara informasi 

dan pengguna informasi. Sebagai contoh ketika ada peraturan 

perpajakan yang meningkatkan tariff pajak penghasilan maka 

manajemen akan berperilaku tertentu untuk membuat laporan 

keuangannya. Contoh lainnya ketika manajer tahun depan 

akan menaikkan bonus untuk karyawan maka karyawan 

kemungkinan besar akan berperilaku berbeda untuk tahun 

depan.  

Perilaku berkaitan dengan sikap (attitude), nilai (value), 

keyakinan (belief), kebiasaan (habits) dan opini (opinions).  

Sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk 

bereaksi atau kecenderungan menanggapi obyek (situasi, 

orang dll). Sikap ini dapat dipelajari dan dibangun. Seringkali 

Informasi Akuntansi 

Keuangan 

Informasi Akuntansi 

Manajemen 

Akuntan 

Non Akuntan 
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sikap dibentuk dari pengalaman pribadi, lingkungan keluarga, 

lingkungan pekerjaan dan sekolah bahkan lingkungan sosial. 

Sikap tersebut lama-kelamaan dapat menjadi kebiasaan yang 

konsisten pada diri manusia (membentuk pribadi). Sebagai 

contoh, bagaimana sikap akuntan publik merespon undang-

undang tentang akuntan publik akan berbeda setiap 

orang.Sikap terdiri dari tiga komponen yaitu emosi, kognitif, dan 

perilaku. Emosi berhubungan dengan perasaan seseorang 

terhadap obyek. Kognitif berhubungan dengan ide dan persepsi 

yang dimiliki setiap individu terhadap sebuah obyek. 

Sedangkan perilaku merupakan bagaimana seseorang 

bereaksi terhadap obyek tertentu.  

Nilai merupakan sesuatu yang menggerakkan setiap 

manusia baik melakukan sesuatu dengan sengaja atau 

merespon sesuatu. Nilai biasanya adalah sesuatu yang 

membedakan setiap orang dengan sesamanya. Sebagai 

contoh penelitian Radianto (2015) menemukan bahwa individu 

yang memiliki nilai religius yang tinggi tidak perlu dikendalikan 

menggunakan pengendalian manajemen yang formal karena 

orang tersebut memandang pekerjaan adalah anugerah Tuhan 

sehingga dia akan bekerja dengan optimal tanpa harus diawasi 

dengan ketat.  

Keyakinan merupakan sikap yang ditunjukkan oleh 

seseorang saat ia merasa memahami sesuatu. Keyakinan bisa 

salah jika seseorang tersebut menemukan fakta baru yang 
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mampu mengalahkan kebenaran fakta sebelumnya. Fakta 

tersebut bisa merupakan bukti ilmiah dan intuisi.  

Kebiasaan merupakan pola dari perilaku yang 

berulang-ulang, akibatnya seringkali tidak disadari dan bersifat 

otomatis. Kebiasaan akan membentuk karakter seseorang dan 

karakter tersebut pada akhirnya akan membentuk kepribadian 

setiap orang. 

Opini seringkali disamakan dengan keyakinan dalam 

arti yang lebih sempit. Opini merupakan komponen kognitif dari 

sikap dan berhubungan dengan bagaimana seseorang tersebut 

memberikan penilaian atau evaluasi atas sesuatu. Opini yang 

logis adalah opini yang disertai dengan bukti-bukti yang valid.  

Sebagai contoh bagaimana seseorang memaknai atau menilai 

performance appraisal yang dilakukan di organisasinya 

sehingga mempengaruhi perilakunya. Berikutnya bagaimana 

stakeholder memandang pendapat laporan keuangan yang 

disclamer. Bagaimana kebiasaan investor institusi melakukan 

investasi ketika adanya kenaikan BBM, apakah akan menjual 

sahamnya? Mempertahankan sahamnya? Atau malahan 

membeli saham?. Bagaimana sikap wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan terbaru yang menaikkan PTKP. Hal-hal 

tersebut adalah beberapa contoh perilaku yang seringkali 

ditemui dalam akuntansi keperilakuan. 
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1.2. Ruang Lingkup Akuntansi Keperilakuan 

 

Akuntansi keperilakuan mencakup beberapa hal. 

Pertama, judgment (pertimbangan) serta pembuatan 

keputusan dari auditor dan akuntan. Kedua, Pengaruh fungsi 

akuntansi (seperti budgetary participation, information system 

characteristics) dan fungsi audit pada perilaku karyawan, 

manajer, investor, dan wajib pajak, Ketiga, Pengaruh dari 

luaran fungsi akuntansi dan audit yaitu informasi akuntansi 

pada pertimbangan pengguna dan pembuatan keputusan. 

Akuntansi Keperilakuan  berkaitan dengan bagaimana perilaku 

manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan 

bisnis dan sebaliknya  bagaimana informasi akuntansi 

mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia. Adapun 

pengguna informasi akuntansi sendiri terdiri dari pihak internal 

dan pihak eksternal. Pihak internal adalah manajemen dan 

karyawan, sedangkan pihak eksternal terdiri atas pemegang 

saham, kreditor, serikat pekerja, analisis keuangan, konsultan 

eksternal, dan pemerintah. 

Bagaimana hubungan antara akuntansi keperilakuan 

dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Pada 

prinsipnya akuntansi keuangan mengkaji mengenai informasi 

keuangan untuk pihak eksternal sedangkan akuntansi 

manajemen berhubungan dengan informasi akuntansi dan non 

akuntansi untuk pihak internal sehingga akuntansi memiliki 

hubungan dengan keduanya sepanjang berkaitan dengan 
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perilaku manusia berkenaan dengan informasi. Akuntansi 

keperilakuan memiliki hubungan yang erat ketika manusia 

memaknai serta mengambil keputusan mengenai informasi 

yang tersedia. Sebagai contoh bagaimana perilaku manusia 

ketika mengetahui adanya penurunan laba atau kenaikan laba 

laporan keuangan pada periode tertentu. Contoh lainnya yaitu 

bagaimana manusia berperilaku ketika proyek yang dikerjakan 

ternyata melampaui anggaran yang sudah direncanakan.  

Ruang lingkup akuntansi keperilakuan cukup luas 

karena memiliki aspek sosial yaitu khususnya sosiologi. Ada 

dua ruang lingkup akuntansi keperilakuan yaitu sebagai berikut. 

Pertama, Akuntansi Keperilakuan berhubungan dengan 

perilaku manusia dan sistem akuntansi. Fokus ruang lingkup ini 

adalah mengenai sikap manajemen dalam mempengaruhi 

pengendalian dan fungsi organisasi. Selanjutnya mengenai 

sistem akuntansi yang mempengaruhi motivasi, pengambilan 

keputusan, kinerja serta produktivitas organisasi. Sebagai 

contoh penelitian Radianto (2015) menemukan bahwa motivasi 

merupakan syarat penting untuk menerapkan pengendalian 

manajemen yang efektif. Kedua, akuntansi keperilakuan 

sebagai metode untuk memprediksi perilaku manusia. Hal ini 

berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat 

digunakan sebagai strategi untuk mempengaruhi perilaku 

manusia. Sebagai contoh ruang lingkup ini mencakup 

bagaimana peran reward dan punishment, bagaimana peran 

performance appraisal di sebuah organisasi.  
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Dari uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi keperilakuan bermanfaat untuk beberapa hal. 

Pertama, melalui akuntansi keperilakuan maka pengguna 

informasi akan dapat memahami dan mengukur bagaimana 

dampak proses bisnis terdapat stakeholder dan kinerja 

organisasi. Kedua, akuntansi keperilakuan dapat 

menggambarkan dan mengukur perilaku individu yang berguna 

untuk mendukung perencanaan dan pengendalian strategis. 

Terakhir, pengguna informasi yang memahami akuntansi 

keperilakuan akan dapat mempengaruhi perilaku individu untuk 

memastikan bahwa mereka mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. 

 

1.3. Perkembangan Akuntansi Keperilakuan 

 

Tahapan perkembangan akuntansi keperilakuan dapat 

dilihat dari penelitian Lord (1989) yaitu sebagai berikut. 

  Tahun 1950an merupakan tahun dimulainya penelitian 

mengenai akuntansi keperilakuan walaupun saat itu belum 

muncul istilah akuntansi keperilakuan. Tahun ini oleh Lord 

(1989) disebut dengan “foundation research paper” karena 

merupakan tulisan-tulisan awal mengenai akuntansi 

keperilakuan. Ferguson (1920) dan Dent (1931) melakukan 

penelitian mengenai dampak anggaran terhadap perilaku dan 

kinerja pekerja. Selanjutnya Argyris (1952) melakukan 

penelitian mengenai dampak informasi akuntansi terhadap 
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karyawan. Temuan dari penelitian ini adalah anggaran 

berdampak terhadap motivasi dan perilaku. Karya Argyris ini 

merupakan karya pertama mengenai pengaruh informasi 

akuntansi terhadap perilaku yang diterbitkan dan karya ini 

seringkali banyak peneliti yang menganggap merupakan karya 

monumental karena merupakan karya akuntansi keperilakuan 

pertama. 

  Tahun 1960an merupakan tahun awal dari kebangkitan 

penelitian akuntansi keperilakuan. Dalam periode ini akademis 

memperluas riset mengenai implikasi informasi akuntansi dan 

laporan keuangan pada pengambilan keputusan. Pada periode 

ini akuntansi keperilakuan pertamakali diterbitkan di Accounting 

Review. Carl Devine pada periode ini merupakan periset 

akuntansi keperilakuan yang sangat terkenal. Dalam periode ini 

banyak konferensi dan diskusi yang tidak saja dihadiri oleh 

akuntan namun juga oleh eksekutif perusahaan, psikolog, 

pakar organisasi. Dalam periode ini juga beberapa peneliti 

melakukan riset eksperimen. Riset awal akuntansi keperilakuan 

banyak yang berhubungan dengan dampak dari bermacam-

macam data akuntansi yang berdampak pada perilaku 

individual. 

  Perkembangan akuntansi keperilakukan mulai dilirik 

oleh banyak peneliti sejak tahun 1970, periode ini oleh Lord 

(1989) disebut dengan “A Decade of Interest Expansion in 

Behavioral Topics”. Dalam periode ini penelitian akuntansi 

keperilakuan semakin meningkat baik melalui metode 
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eksperimen maupun non eksperimen. Perkembangan yang 

sangat menarik pada dekade ini adalah meningkatnya 

perkembangan akuntansi keperilakuan membuat pelajar 

doktoral bidang ilmu akuntansi mengambil matakuliah 

psikologi. Dalam periode ini area akuntansi keperilakuan yang 

paling luas adalah human information processing (HIP) dari 

informasi akuntansi. Riset mengenai HIP berkenaan dengan 

pengaruh informasi terhadap perilaku individu. Ada empat 

pendekatan riset utama dalam HIP yaitu Lens model, 

Probabilistic judgment, Cognitive style, dan Predecisional 

behavior. Riset-riset tersebut dilakukan oleh beberapa peneliti 

yaitu Barefild (1972), Mock, Estrin, and Vasarhelyi (1972), 

Dickhaut (1973). Beberapa studi berkenaan dengan HIP yaitu 

sebagai berikut dampak anggaran partisipatif terhadap perilaku 

manajer (sweringa dan Moncur, 1972), dampak anggaran 

terhadap motivasi karyawan (Milani, 1975), pengaruh anggaran 

terhadap perilaku berhubungan dengan organisasi/Kontingensi 

teori pada organisasi (Bruns dan Waterhouse, 1975). Salah 

satu jurnal yang berkontribusi besar dalam riset akuntansi 

keperilakuan adalah Accounting Organization and Society 

(AOS). Beberapa riset dalam AOS mencakup dampak 

akuntansi pada perilaku dalam isu organisasi seperti anggaran, 

evaluasi kinerja, pengendalian biaya, pembuatan keputusan, 

kontingensi teori dalam riset akuntansi, dan isu organisasi 

dalam riset sistem informasi akuntansi. 



10 

 

 Sampai dengan saat ini penelitian akuntansi 

keperilakuan mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Tahun 1988 munculnya jurnal yang khusus mengkaji akuntansi 

internasional yaitu Behavior Research in Accounting, 

selanjutnya pada tahun 1998 terbitnya Advanced in Accounting 

Behavioral Research. Perkembangan ini menunjukkan bahwa 

peran akuntansi keperilakuan semakin penting. Beberapa 

perkembangan akuntansi keperilakuan berasal dari beberapa 

hal yaitu sebagai berikut (Burgstahler dan Sundem, 1989): 

 

Pengujian teori. Sebelumnya penelitian akuntansi 

keperilakuan hanya mencakup analisis deskriptif, namun saat 

ini sudah mulai muncul riset-riset mengenai pengujian teori. 

 

Mempergunakan metode statistika yang tepat. Dalam hal ini 

kemampuan periset akuntansi keperilakuan dalam 

menggunakan metode statistika yang tepat semakin 

meningkat. 

 

Memiliki validitas trade off internal dan eksternal yang 

lebih baik. Penelitian akuntansi keperilakuan sebelumnya 

memiliki validitas yang lemah namun saat ini mulai 

menunjukkan kualitas dalam mengendalikan variabelnya. 

Peningkatan penggunaan disiplin yang terkait. Saat ini 

sudah banyak periset akuntansi keperilakuan yang sudah 

terlatih dengan ilmu perilaku dan metode riset. Penggabungan 
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antara ilmu ekonomi dan perilaku meningkat dalam riset 

akuntansi keperilakuan. 

 

Perspektif yang lebih luas dari Akuntansi keperilakuan. 

Awal penelitian akuntansi keperilakuan terkait dengan metode 

dan ilmu psikologi sosial, namun saat ini sudah memasukkan 

unsur perilaku organisasi dan sosiologi.  

 

Perkembangan dalam akuntansi keperilakuan 

menunjukkan tetap fokus pada auditing dan akuntansi 

manajemen tapi penekanannya bergeser dari pengaruh fungsi 

akuntansi pada perilaku ke proses informasi oleh pembuat 

keputusan. Perkembangan ini menunjukkan perubahan yang 

terjadi pada isu riset akuntansi keperilakuan. 

 

1.4. Penelitian Akuntansi Keperilakuan 

 

Penelitian akuntansi termasuk akuntansi keperilakuan 

akan memiliki nilai jika meningkatkan produksi informasi 

akuntansi. Menurut Burgstahler dan Sundem (1989) ada tiga 

tipe riset akuntansi adalah: 

Market research. Penelitian ini mengidentifikasi 

permintaan informasi akuntansi. Tujuan yang mendasari riset 

pasar adalah untuk menentukan bagaimana orang-orang baik 

individu maupun berkelompok menggunakan informasi untuk 

pembuatan keputusan. Hal ini merupakan isu perilaku inherent.  
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Riset pengembangan produk baru. Riset ini 

mengeksplorasi cara baru dalam pengukuran, transformasi 

atau pelaporan data. Dalam hal ini akuntansi keperilakuan 

memiliki peran dalam mengidentifikasi permintaan baru dan tes 

produk yang mungkin mampu mengisi permintaan yang timbul. 

Riset teknologi produksi yang mengembangkan 

metode produksi efisien untuk informasi. 

Dalam penelitian akuntansi keperilakuan, penelitian 

tentang auditing masih mendominasi riset akuntansi 

keperilakuan yang disusul oleh penelitian dengan tema 

akuntansi manajemen. Terdapat beberapa isu besar (tema) 

berkenaan dengan riset akuntansi keperilakuan masa depan 

yaitu seperti yang disajikan pada tabel 1.1. berikut ini (Bamber, 

1993): 

 

Tabel 1.1. Tema Riset Akuntansi Keperilakuan 
Tema Fokus 

Auditing  Mental abilities 
 Management style 
 Reward system dan 

uncertainty 

Keuangan  Naïve expectations 
 Psychological variables 
 Cognitive structure 
 Problem solving ability 
 Environmental variables 
 Incentives and uncertainty 

Managerial  Identifikasi alternative alokasi 
biaya dan dampaknya 
terhadap perilaku 

 Peran budaya organisasi vs 
kompensasi dalam memotivasi 
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kualitas dan peningkatan 
proses 

 Peran akuntansi dalam 
memberikan kepuasan 
pengguna melalui informasi 
yang tepat waktu dan relevan, 

 Proses nilai tambah dan 
keuntungan produktivitas 

Sistem  Analisis bentuk-bentuk 
alternatif dari presentasi 
informasi untuk komunikasi 
yang efektif dan efisien,  

 Peran group support systems 
dalam memfasilitasi group 
process 

Perpajakan  Tax compliance 

 

 

Perkembangan akuntansi keperilakuan yang sudah 

memasuki beberapa dekade belum nampak adanya 

pengklasifikasian yang cukup jelas. Penelitian akuntansi 

keperilakuan selama dekade tersebut berkembang dengan 

berbagai topik dalam ilmu akuntansi. Atas dasar hal tersebut, 

maka penelitian ini adalah melakukan clustering 

(pengelompokan) berdasarkan isu seperti yang dilakukan oleh 

Argyris (1952). Namun perbedaannya adalah Binberg dan 

Shields (1989) melakukannya berdasarkan “School within 

Behavior Accounting Research”. Pengelompokan penelitian 

tersebut bermakna bagi para periset akuntansi keperilakuan 

sehingga memperjelas arah, isu, permasalahan dan aspek 

lainnya dalam  setiap “school” dalam penelitian akuntansi 
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keperilakuan. Berikut adalah klasifikasi riset akuntansi menurut 

Binberg dan Shields (1989): 

1. Pengendalian manajemen (management control) 

2. Pemrosesan informasi akuntansi (accounting 

information processing) 

3. Desain sistem informasi (information system design) 

4. Riset audit (audit research) 

5. Sosiologi organisasional (organizational sociology) 
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BAB 2 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

Pengambilan keputusan selalu didasarkan pada 

rasionalitas. Rasionalitas berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan yang secara logika mengharapkan 

pada dampak pengambilan keputusan yang optimal dengan 

mempertimbangkan nilai dan risiko yang dihadapi. Namun 

demikian dalam prakteknya membuat keputusan yang rasional 

cukup sulit. Hal ini seringkali nampak ketika banyak orang 

mengambil keputusan secara emosional bukan rasional. 

Sebagai contoh ketika penulis berdiskusi dengan store 

manager salah satu pasar modern terbesar di Indonesia 

mengenai lay out produk yang dijual. Store manager tersebut 

menyatakan bahwa pemasangan produk di area tertentu 

memang didesain sedemikian rupa sehingga mudah dilihat, 

menarik untuk dilihat serta dipastikan pengunjung untuk 

tergoda membeli produk tersebut. Dia menyatakan bahwa 

seringkali hal tersebut berhasil menggaet pengunjung untuk 

membeli produk yang sebelumnya belum pernah direncanakan. 

Mereka menyebutnya mengambil kesempatan “impulse buying” 

pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan 

keputusan lebih cenderung emosional atau irasional daripada 

rasional.  

Ketika seseorang ingin membuat keputusan yang 

rasional, seringkali pembuat keputusan sulit mengambil 
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informasi yang penting karena banyak informasi yang diterima. 

Keterbatasan waktu dan biaya membatasi kualitas dan 

kuantitas informasi yang tersedia. Terlebih lagi pembuat 

keputusan tetap memakai hanya informasi yang relatif sedikit 

yang dia miliki dalam memorinya. Keterbatasan inteligensia dan 

persepsi menghambat kemampuan pengambil keputusan 

untuk mempertimbangkan atau melakukan perhitungan akurat 

untuk mencapai keputusan yang optimal dari beberapa 

informasi yang tersedia.  

Keterbatasan individu dalam mengambil keputusan 

terjadi seringkali dikenal dengan istilah “bounded rationality”. 

Simon (1957) dan March & Simon (1958) menyatakan bahwa 

“individual judgment” dibatasi oleh rasionalitas individu 

tersebut. Sehingga seringkali pengambil keputusan seringkali 

mengambil keputusan berdasarkan preferensinya atau yang 

berdampak pada tingkat kepuasan terbesarnya. Dapat juga 

pengambilan keputusan akan mengambil keputusan 

didasarkan atas solusi yang menurutnya terbaik yaitu apakah 

keputusan tersebut merupakan keputusan yang diterima oleh 

banyak orang. Hal inilah yang menyebabkan seringkali manajer 

sebagai pengambil keputusan bergantung pada intuisi mereka 

(“intuitive judgment”) daripada informasi atau data yang 

tersedia.  
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2.1. Proses Pengambilan Keputusan 

 

Pengambilan keputusan sangat penting dilakukan oleh 

manusia karena teknologi komputer walaupun merupakan 

teknologi yang sangat maju namun tidak mampu mengambil 

keputusan yang melibatkan value dan risk preferences. Dalam 

hal ini judgment (pertimbangan) manusia sangat diperlukan. 

Proses pengambilan keputusan oleh setiap orang 

memilliki dua macam kerangka (frame) yaitu negative framed 

dan positive framed. Pengaruh framing merupakan fenomena 

yang menunjukkan bahwa individu sebagai pembuat keputusan 

akan selalu merespon dengan cara yang berbeda ketika 

menghadapi setiap permasalahan keputusan yang sama jika 

masalah tersebut disajikan dalam format yang berbeda 

(Kuhberger, 1998; Levin et. al., 1998). Framing biasanya dapat 

mempengaruhi orang yang belum memiliki pengalaman 

dibandingkan orang yang sudah memiliki banyak pengalaman. 

Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana pengaruh 

framing adalah Teori prospek (Kahneman dan Tversky, 1979; 

Tversky dan Kahneman,1981). Secara singkat teori ini 

menjelaskan bahwa frame yang diadopsi oleh pengambil 

keputusan dapat mempengaruhi hasil keputusannya. 

Manajer akan membuat keputusan berdasarkan 

informasi akuntansi yang telah dinilai dan dikumpulkan serta 

disediakan oleh akuntan. Namun demikian seringkali manajer 

tidak memperhatikan isi informasi tersebut dengan seksama. 
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Sehingga keputusan manajer yang muncul dari bias bisa 

menimbulkan konsekuensi negatif bagi perusahaan dan pihak 

yang berkepentingan dalam perusahaan.  

Pengambilan keputusan seringkali dilakukan dengan 

tidak rasional karena keterbatasan manusia (bounded 

rationality). Penjelasan sederhana adalah sebagai berikut. 

Dalam pengambilan keputusan seseorang maka sangat 

tergantung pada kemampuan orang tersebut. Setiap orang 

dalam mengambil keputusan memiliki keterbatasannya yang 

seringkali disebut dengan bounded rationality. Keterbatasan 

tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian lingkungan dimana 

dia berada, waktu yang tersedia ketika keputusan tersebut 

harus diambil dan kompleksitas informasi yang tersedia. 

Semakin banyak informasi yang tersedia maka semakin orang 

akan bingung untuk mengambil informasi. Oleh karena itu maka 

orang akan bersikap irasional dalam mengambil keputusan. 

Karena sikap irasional maka biasanya seseorang mengambil 

keputusan yang mudah atau menguntungkan dirinya. Ketika 

proses pengambilan keputusan tersebut berlangsung maka 

setiap orang akan diperhadapkan pada framingbaik positif atau 

negatif. Sehingga pengaruh framing tersebut akan 

menyebabkan pengambilan keputusan yang bias. Berikut 

gambar 2 yang menjelaskan bagaimana seseorang bisa 

mengambil keputusan yang bias. 
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Gambar 2 Pengambilan Keputusan Bias 

 

Dalam proses pengambilan keputusan Cognitive 

biases mempengaruhi judgment setiap orang. Setiap orang 

akan mengubah proses keputusannya untuk mengurangi bias 

yang terjadi. Judgment yang dilakukan oleh seseorang merefer 

pada aspek kognitif dari proses pengambilan keputusan. Untuk 

mampu melakukan judgment maka manusia harus selalu 

menyadari bahwa setiap situasi memiliki persamaan yaitu 

setiap situasi pasti diperhadapkan pada masalah dan setiap 

masalah pasti ada alternative pemecahan masalah yang dapat 

dipilih. 

Bazerman (1994) menyajikan bagaimana mengatasi 

bias pengambilan keputusan. Dalam mengatasi masalah 

biasanya manusia mengaplikasikan “rational decision making 

process” yang melalui tahapan berikut: 
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a. Mendefinisikan problem 

b. Mengidentifikasi kriteria 

c. Mengukur (membobot) kriteria 

d. Memunculkan alternatif 

e. Melakukan ranking alternative untuk setiap kriteria 

f. Menghitung keputusan yang optimalsolusi 

dengan value harapan yang tertinggi harus dipilih 

untuk mengambil keputusan. 

 

Pendekatan yang diambil tersebut disebut dengan fully 

“rational” manner. Istilah rationaly menunjuk pada proses 

pengambilan keputusan yang secara logis mengharapkan 

dapat menuju hasil yang maksimal melalui pengujian yang 

akurat dari value pengambil keputusan dan preferensi risiko. 

Keterbatasan setiap manusia dalam intelegensia dan persepsi 

akan menghambat kemampuannya untuk mengambil 

keputusan untuk secara akurat menghitung pilihan yang 

optimal dari informasi yang telah mereka dapatkan. Sehingga 

individual judgment akan terbatas pada rasionalnya (“individual 

judgment is bounded in its rationality”). 

Sebagai dampak keterbatasan tersebut seringkali 

pengambil keputusan akan mengambil keputusan yang 

memuaskannya dan mereka akan sulit melakukan apa yang 

harus mereka lakukan. 

Ada dua model dalam pengambilan keputusan yaitu 

the study of prescriptive models dan the study of descriptive 
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models. Sebagian besar keputusan dibuat berdasarkan 

judgment daripada berdasarkan prescriptive model. Banyak 

manajer dalam mengambil keputusan menggantungkan pada 

intuitive judgment. Kahneman dan Tversky menganjurkan 

bahwa manusia menggantungkan pada strategi 

penyederhanaan (atau istilahnya “rules of thumbs”) dalam 

mengambil keputusan, hal ini disebut dengan heuristics. 

Secara umum heuristic dapat sangat menolong tapi 

penggunaannya terkadang dapat salah. Terdapat tiga jenis 

heuristic yaitu the availability heuristic, the represetnativeness 

heuristic, dan anchoring the adjustment. 

 

2.2. Pengambilan Keputusan dan Eskalasi Komitmen 

 

Manajer dalam segala tingkatan di setiap organisasi 

pasti membuat keputusan. Mereka harus membuat keputusan 

yang benar dan tepat. Pengambilan keputusan berhubungan 

dengan beberapa proses yaitu pemikiran (thinking), 

pengelolaan (managing), dan pemecahan masalah (Marconi, 

1989). Sebagai pengambil keputusan manajer selalu 

diperhadapkan pada pilihan yang tersedia dari berbagai 

alternatif. Namun demikian pengambil keputusan seringkali 

tidak memiliki semua informasi dan alternatif pilihan yang 

dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik karena 

adanya faktor bounded rationality (Bazerman, 1994). Oleh 

karena itu tidak mengherankan jika keputusan yang diambil 
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dapat salah. Salah satu sumber utama kesalahan dalam 

mengambil keputusan adalah eskalasi komitmen, yaitu 

tendensi seseorang untuk terus melanjutkan aktivitasnya 

walaupun merugi. Ekspresi umum dalam akuntansi 

keperilakuan yang seringkali muncul yaitu istilah “throwing good 

money after bad” menggambarkan esensi bagaimana 

kesalahan pengambilan keputusan seringkali terjadi 

(Lunenburg, 2010). 

Pengambilan keputusan yang rasional selalu 

didasarkan dari asumsi teori ekonomi yaitu manajer akan 

mengambil keputusan untuk memaksimalkan laba perusahaan. 

Manajer akan mempergunakan sumberdaya yang dimiliki 

secara optimal dan menginvestasikan dana yang dimiliki pada 

proyek yang paling menguntungkan. Untuk memastikan bahwa 

proyek tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan dan 

mencapai laba yang diharapkan maka manajer akan 

melakukan evaluasi secara berkala, dalam hal ini manajer 

melakukan pengendalian manajemen. Dalam proses 

pengendalian tersebut salah satu keputusan yang seringkali 

muncul yaitu keputusan apakah manajer akan melanjutkan 

proyek yang sudah direncanakan akan menghasilkan 

keuntungan, menghindari kerugian, atau menghentikan 

investasi atau proyek yang tidak menghasilkan keuntungan. 

Secara rasional manajer akan menghentikan 

proyek/investasinya jika tidak memberikan keuntungan. Namun 

demikian pada kenyataannya manajer akan melanjutkan 
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proyek walaupun proyek itu merugi ketika manajer tersebut 

memulai atau sudah terlibat dalam proyek tersebut dari awal 

(Staw, 1976). 

Keputusan manajer yang tetap melanjutkan 

proyek/investasi yang merugi disebut dengan eskalasi 

komitmen. Perilaku ini terjadi ketika manajer tetap bersikeras 

mempertahankan proyeknya/keputusannya meskipun secara 

ekonomi proyek tersebut mengindikasikan kegagalan. Dalam 

eskalasi komitmen manajer akan cenderung membiaskan 

keputusannya karena tindakan di masa lalu dan mempunyai 

kecenderungan untuk semakin meningkatkan komitmennya. 

Ruchala (1999) menyatakan eskalasi komitmen 

merupakan keputusan manajer untuk tetap melanjutkan 

kerugian meskipun secara prospek ekonomi proyek tersebut 

mengindikasikan merugikan dan harus dihentikan. Sedangkan 

Staw (1997) menyatakan eskalasi komitmen terjadi ketika 

individu maupun organisasi  memilih serangkaian tindakan 

untuk tetap bertahan meskipun prospek tindakan tersebut 

merugi, dalam hal ini kesempatan untuk tetap mempertahankan 

atau meninggalkan komitmen tersebut sama-sama memiliki 

ketidakpastian dalam konsekuensinya.  Eskalasi komitmen 

menggambarkan kesalahan alokasi sumberdaya perusahaan 

yang estrim. Eskalasi dapat terjadi dalam banyak proses bisnis 

seperti penggabungan usaha (akuisisi dan merger), 

pengenalan produk baru, pengembangan atau instalasi 

perlengkapan baru, advertising. Seringkali eskalasi disebut 
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dengan “throwing good money after bad”. Teori eskalasi 

berasal dari penelitian psikologi yaitu notion of face-saving, 

responsibility and blame, dan self-justification (Ruchala, 1999). 

Sedangkan Staw dan Ross (1987) mengidentifikasi empat 

variabel yang berdampak eskalasi yaitu project, psychological, 

social, dan structural. 

 Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penyebab eskalasi komitmen dan untuk memitigasi eskalasi 

komitmen yang seringkali disebut dengan de-eskalasi 

komitmen. Artikel ini juga memberikan teori-teori yang sampai 

saat ini sering digunakan untuk menjelaskan mengapa eskalasi 

dan de-eskalasi terjadi. Sistematika penulisan artikel ini dibagi 

menjadi dua bagian besar yaitu faktor penyebab eskalasi 

komitmen dan teori yang menjelaskannya, kemudian 

dilanjutkan dengan bukti empiris de-eskalasi komitmen dan 

teori-teori yang mendukung penjelasan bagaimana 

meningkatkan de-eskalasi komitmen. Artikel ini diakhiri dengan 

kesimpulan dan ide riset mendatang. 
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BAB 3 

KONSEP ESKALASI KOMITMEN 

 

Brockner (1992) dalam suatu sintesis atas literatur-

literatur sebelumnya, menyatakan bahwa “eskalasi komitmen 

tampaknya adalah hasil dari sejumlah faktor dan proses”. 

Sedangkan Bazerman (1994) mengkategorikan penyebab atau 

determinan eskalasi itu dapat dibagi oleh sebab bias 

perseptual, bias judgmental, manajemen impresi dan 

irasionalitas yang kompetitif. Kategori lain determinan eskalasi 

menurut Staw dan Ross (1986) adalah sifat proyek itu sendiri, 

variabel psikologis, sosial dan organisasional. Beberapa 

penelitian kemudian menggunakan kerangka teori agensi 

(Harrison dan Harell, 1993; Harrell dan Harrison, 1994; 

Goedono dan Sami, 2003) dan teori prospek (Whyte, 1986; 

Rutledge dan Harrell, 1993) dalam mengidentifikasi faktor dan 

proses yang menjelaskan perilaku eskalasi ini. 

 

3.1. Pembingkaian dan Eskalasi Komitmen 

 

Rerangka yang menggunakan teori prospek 

(Bazerman, 1984; Kahneman dan Tversky, 1979) memusatkan 

analisisnya pada bagaimana informasi disajikan dan 

pemrosesan kognitifnya. Whyte (1986) mengusulkan bahwa 

eskalasi komitmen dapat diterangkan oleh fungsi nilai menurut 

teori prospek. Dalam teori prospek, tiap keputusan dibuat 
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setelah informasi terlebih dahulu disaring melalui ‘decision 

frame’ atau ‘bingkai keputusan’ oleh pengambil keputusan atau 

“konsepsi atas tindakan, hasil dan kontinjensi yang berkaitan 

dengan pilihan tertentu” (Kahneman dan Tversky, 1979). 

Konsekuensi dari pembingkaian ini adalah pilihan berisiko, bila 

diproses melalui fungsi nilai yang cekung pada keadaan untung 

(perceived gain) dan cembung pada kondisi rugi (perceived 

loss), menghasilkan perilaku mencari risiko (risk-seeking) pada 

hasil rugi dan penghindaran risiko (risk-averse) pada hasil yang 

untung. 

Dalam konteks keputusan investasi, seorang 

pengambil keputusan yang menerima umpan balik negatif atas 

keputusan investasi sebelumnya akan berada pada posisi atau 

kondisi rugi, dan akan memandang keputusan berikutnya 

sebagai pilihan antara kerugian pasti yang telah terjadi (yaitu 

memilih untuk tidak melanjutkan tindakan menambah investasi) 

dengan kerugian di masa mendatang yang kurang pasti (yaitu 

mengambil risiko menambah dana dengan harapan mendapat 

pengembalian positif). Dalam keadaan ini, pengambil 

keputusan cenderung untuk mencari risiko, memilih kerugian 

yang tidak pasti yang memberikan harapan perbaikan 

(komitmen tambahan dana) dibandingkan kerugian yang pasti. 

Sebaliknya jika informasi disajikan dengan bingkai keputusan 

positif, pengambil keputusan diperhadapkan pada pilihan 

antara untung yang pasti (pengembalian investasi yang 

semula) dengan keuntungan di masa mendatang yang tidak 
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pasti. Dalam keadaan ini, pengambil keputusan akan 

cenderung menghindari risiko dengan mengambil keuntungan 

yang pasti daripada menghadapi risiko keuntungan yang tidak 

pasti, dengan tidak melanjutkan proyek (Bateman dan 

Zeithaml, 1989; White, 1986). 

Pada sebuah eksperimen yang menggunakan 

mahasiswa S1, Whyte (1993) menunjukkan bahwa adanya 

sunk cost akan meningkatkan kecenderungan eskalasi, dan 

Rutledge dan Harrell (1993) dan Rutledge (1995) yang 

menggunakan mahasiswa program MBA eksekutif, 

menunjukkan pembingkaian negatif atas hasil keputusan juga 

meningkatkan eskalasi. Kedua hasil itu konsisten dengan teori 

prospek. Dalam upaya membandingkan teori agensi dan teori 

prospek dalam menerangkan eskalasi komitmen dalam setting 

lintas budaya, Sharp dan Salter (1997) menemukan bahwa 

teori agensi tidak mempunyai explanatory power pada budaya 

yang kurang individualistik dibanding Amerika Serikat, 

sedangkan teori prospek secara umum berlaku di semua 

budaya yang ditelitinya. Namun hasil penelitian Schoorman et 

al. (1994) mendapatkan hasil tidak ada efek pembingkaian 

keputusan berdampak terhadap eskalasi komitmen pada 

subyek yang mereka teliti. 

Dari tinjauan atas penelitian-penelitian pada bagian 

sebelumnya, dirasakan perlu adanya penyelidikan tambahan 

karena perbedaan-perbedaan tertentu pada karakteristik 

subyek bisa membuat perbedaan hasil. Penelitian-penelitian 



28 

 

yang disebut di atas pada umumnya mengambil subyek yang 

mempunyai karakteristik demografi subyek yang homogen, 

sehingga tidak diketahui bagaimana pengalaman kerja yang 

berbeda berdampak terhadap perilaku eskalasi. Studi oleh 

Chang dan Ho (2004) mendapatkan bahwa ada perbedaan 

antara tendensi melanjutkan proyek (eskalasi) antara manajer 

yang mempunyai pengalaman perencanaan dan evaluasi 

proyek dengan mahasiswa S1 bisnis. Manajer yang 

berpengalaman mempunyai tendensi bereskalasi yang lebih 

besar dibandingkan mahasiswa. Sebaliknya, para mahasiswa 

kurang sensitif terhadap informasi kontekstual. Atas dasar ini, 

Chang dan Ho (2004) berargumen bahwa mahasiswa bukanlah 

surogasi yang tepat bagi manajer dalam tugas pengambilan 

keputusan tertentu. 

 

3.2. Pengalaman Kerja dan Eskalasi Komitmen 

 

Ada beberapa penyebab mengapa pengalaman kerja 

dapat mendorong tendensi bereskalasi dalam pengambilan 

keputusan keuangan.  

Pertama, lingkungan sosial pekerjaan menuntut pribadi-pribadi 

pengambil keputusan berada pada posisi untuk berusaha 

menjustifikasikan keputusan mereka. Justifikasi ini bisa berupa 

justifikasi internal maupun eksternal (Staw, 1981). Dalam 

justifikasi internal, menurut Staw, para pribadi berusaha 

menjalankan atau melakukan cara-cara yang melindungi citra 
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diri mereka, sedangkan dalam upaya justifikasi eksternal, para 

pribadi berhadapan dengan ancaman atau evaluasi dari pihak 

eksternal dirinya sehingga termotivasi untuk membuktikan 

kepada pihak lain bahwa mereka tidak salah pada keputusan 

sebelumnya. Justifikasi eksternal ini pada dasarnya sama 

dengan yang disebut oleh Bazerman (1994) sebagai 

manajemen impresi, yaitu motivasi manajer untuk 

memanipulasi persepsi pihak lain mengenai kinerja mereka. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga reputasi mereka. 

Sumber kedua eskalasi komitmen menurut Staw 

(1981) adalah norma konsistensi dalam pengambilan 

keputusan. Teori awam yang dianut masyarakat luas adalah 

pemimpin yang bersikap konsisten dalam tindakan mereka 

lebih baik daripada pemimpin yang berubah-ubah dalam 

keputusannya. Persepsi ini diperoleh dari sosialisasi dalam 

lingkungan organisasi baik dalam peran dunia bisnis maupun 

pemerintahan. Para pribadi melalui tahun demi tahun 

pengalaman kerja mereka turut meninternalisasikan norma 

konsistensi ini dalam pengambilan keputusan mereka. 

Sumber ketiga eskalasi adalah pengalaman kerja 

mempunyai peran dalam sejauh mana perilaku berorientasi 

konservatif/negatif diperlihatkan. Menurut Anderson dan 

Maletta (1994) semakin berpengalaman atau familiar para 

pribadi dengan tugas yang dikerjakan maka para pribadi itu 

semakin berani menghadapi risiko dalam pengambilan 

keputusan. Para pribadi yang kurang familiar dengan tugas 
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keputusan yang mengandung risiko umumnya berperilaku 

konservatif yaitu lebih berhati-hati dan menghindari risiko 

daripada mereka yang lebih familiar dengan tugas itu. Dalam 

konteks pengauditan, studi Anderson dan Maletta (1994) 

menunjukkan para auditor yang kurang berpengalaman bila 

dibandingkan auditor yang lebih berpengalaman terlalu 

berfokus pada bukti-bukti atau informasi negatif dan lebih 

semakin negatif juga pertimbangan audit yang mereka buat. 

Pemikiran yang sama juga berlaku untuk pengambil keputusan 

dalam konteks bisnis, yaitu mereka yang berpengalaman lebih 

berani mengambil risiko dibandingkan mereka yang tidak 

berpengalaman. 

Dalam konteks pengambilan keputusan di bawah 

ketidakpastian, para pengambil keputusan yang mempunyai 

pengalaman kerja substansial, oleh sebab justifikasi, norma 

konsistensi dan keberanian terhadap risiko yang lebih besar, 

cenderung lebih berani meneruskan proyek yang menunjukkan 

kinerja negatif atau bereskalasi daripada mereka yang tidak 

berpengalaman. Hal ini tetap terjadi meskipun informasi 

disajikan baik dalam bingkai atau frame keputusan positif 

maupun negatif. 
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BAB 4 

BUKTI EMPIRIS ESKALASI KOMITMEN 

 

Eskalasi komitmen merupakan tindakan yang secara 

rasional akan merugikan perusahaan. Tentu saja penyebab 

terjadinya eskalasi komitmen tidak hanya dipengaruhi oleh satu 

faktor saja, namun beberapa faktor yang berhubungan dengan 

perilakudisfungtional management. Beberapa peneliti berhasil 

menemukan faktor-faktor penyebab eskalasi komitmen. Berikut 

adalah beberapa penyebab manajer melakukan eskalasi 

komitmen. Bagian ini menjelaskan terjadinya eskalasi 

komitmen. 

 

4.1. Target Anggaran. 

 

Anggaran merupakan salah satu alat yang bermanfaat 

dalam proses pengendalian manajemen. Anggaran adalah 

rencana keuangan yang disusun secara periodik dan 

dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (umumnya satuan 

moneter) berdasarkan program yang telah ditentukan oleh 

organisasi dalam jangka waktu tertentu. Melalui anggaran 

maka manajemen dapat memiliki beberapa manfaat, yaitu: 

1. Mampu memotivasi karyawan karena ada sasaran 

yang hendak dicapai. 

2. Mengarahkan semua aktivitas untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan bersama. 
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3. Berfungsi sebagai alat penilaian bagi departemen atau 

karyawan (performance appraisal) 

4. Mengendalikan aktivitas operasional organisasi 

5. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas program 

kerja dengan memberdayakan sumberdaya organisasi 

secara optimal 

 

Salah satu aspek dalam mengukur kinerja departemen 

adalah target yang ditetapkan disandingkan dengan realisasi 

anggaran dalam periode tertentu. Manajer dapat dikatakan 

tidak mampu mengelola anggaran dengan efisien jika realisasi 

anggaran jauh diatas anggaran yang telah ditetapkan, namun 

disisi lain manajer akan dikatakan tidak efektif jika realisasi 

anggaran jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu anggaran yang baik adalah jika berbasis aktivitas 

sehingga otomatis varians antara realisasi dan anggaran tidak 

jauh berbeda. Anggaran merupakan turunan dari program-

program kerja yang berbentuk data kuantitatif, sehingga 

anggaran merupakan aspek yang sangat penting bagi 

berjalannya program kerja setiap organisasi.  

Target yang diterapkan dalam penganggaran 

merupakan salah satu sarana untuk memotivasi individu, 

seperti manajer dan karyawan, untuk meningkatkan kinerjanya. 

Anggaran yang sangat ketat dapat meningkatkan motivasi 

karyawan namun juga dapat menurunkan motivasi karyawan 

karena dianggap tidak rasional, sedangkan anggaran yang 
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kendur cenderung tidak akan memotivasi karyawan. Oleh 

karena itu penentuan target anggaran sangat penting dilakukan 

dengan tepat. Sebagai contoh cita seorang karyawan penjualan 

atau departemen pemasaran sebenarnya mampu untuk 

melakukan penjualan 1.000 unit dalam waktu satu hari namun 

oleh pihak manajemen hanya ditarget 600 unit dalam satu hari 

maka anggaran tersebut tidak memotivasi. Karyawan tidak 

akan tertantang untuk maju dan akan bersikap santai. Namun 

sebaliknya jika manajemen memberikan target 2.000 unit maka 

karyawan atau departemen tersebut juga tidak akan 

termotivasi. Karena mereka sudah mengetahui bahwa mereka 

tidak akan mencapai target tersebut sehingga mereka akan 

bekerja apa adanya. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa “tight” dan 

“slack” anggaran mempengaruhi individu dalam hal kinerja, 

motivasi, dan kepuasan kerja. Chow (1983) menemukan bahwa 

standar kerja yang ketat dan jenis kompensasiyang diberikan 

kepada manajer ternyata mempengaruhi kinerja karyawan. 

Semenjak temuan dalam penelitian ini maka muncul 

kesimpulan bahwa anggaran mempengaruhi kinerja individu. 

Target anggaran yang mempengaruhi kinerja berhubungan 

dengan ketidakpastian dan risiko yang dihadapi oleh manajer. 

Penelitian yang dilakukan Ruchala (1999) menemukan bahwa 

eskalasi komitmen dapat timbul ketika manajer tidak berhasil 

mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Ketika 

mereka tidak mencapai target maka mereka akan cenderung 
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untuk lebih berani mengambil risiko sehingga mereka 

cenderung melakukan eskalasi komitmen. 

 Dalam konteks eskalasi komitmen, manajer akan 

melakukan eskalasi komitmen bukan pada saat dia sudah 

mencapai target yang telah ditetapkan. Namun manajer akan 

melakukan eskalasi komitmen justru pada saat manajer 

tersebut tidak dapat mencapai target yang diberikan. Terlepas 

apakah target tersebut terlalu tinggi dan manajer tersebut tidak 

mendiskusikan dengan pimpinannya atau adanya perubahan 

anggaran di tengah-tengah periode anggaran yang 

berlangsung. Ketika manajer melihat anggarannya tidak dapat 

dicapai maka dia akan lebih cenderung untuk menjadi risk 

taker. Dia akan mengambil risiko sedemikian rupa supaya 

program dapat dicapai yang bedampak pada pencapaian 

target. 

 Sebenarnya  konsep eskalasi komitmen anggaran 

dilihat dari sisi yang lain cukup baik yaitu bagaimana caranya 

agar program dapat tercapai atau dengan kata lain dari sudut 

pandang efektivitas program cukup baik karena manajer 

berusaha sedemikian rupa agar target dapat tercapai. Namun 

demikian konsep tersebut dapat merugikan perusahaan. 

Manajer akan melakukan eskalasinya sehingga dapat 

menguras aset organisasi. Manajer yang memiliki pengalaman 

lebih biasanya lebih berani untuk mengambi risiko daripada 

manajer yang belum memiliki pengalaman. 
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4.2. Monitoring yang rendah. 

  

Monitoring merupakan proses mengumpulkan data dan 

mengukur kemajuan atas obyek yang dapat berupa program, 

karyawan, dll. Monitoring pasti akan melibatkan perhitungan 

atas apa yang sudah dilakukan dan melibatkan pengamatan 

atas kualitas dari layanan yang diberikan. Monitoring 

merupakan bagian dari pengendalian yang dilakukan oleh 

pihak supervisor kepada manajer di tingkat yang lebih rendah.  

 Eskalasi komitmen dalam hubungannya dengan 

monitoring memiliki dasar grand theory yang kuat yaitu teori 

keagenan. Dalam teori keagenan ada dua pihak yaitu prinsipal 

sebagai pemilik dan agen sebagai pengelola aset atau bisnis 

pemilik. Conlon dan wolf (1980) menemukan bahwa eskalasi 

komitmen terjadi ketika principal tidak mampu untuk melakukan 

monitoring terhadap manajer (agen). Manajer karena memiliki 

wewenang maka seringkali melakukan eskalasi komitmen demi 

kesejahteraannya sendiri. Mereka dapat memiliki 

kecenderungan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar 

dibanding prinsipal karena mereka memiliki informasi yang 

lebih banyak dibandingkan prinsipal. Dalam hal ini manajer 

akan menjustifikasi motivasi mereka sendiri atau membenarkan 

tindakan mereka dengan melakukan eskalasi komitmen.  

Penelitian ini didukung oleh Harrison dan Harrel (1983) 

yang menemukan bahwa manajer akan melakukan eskalasi 

komitmen untuk menjustifikasi keputusan masa lampau yang 
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pernah dibuat mereka. Sebagai contoh ketika manajer memulai 

sebuah investasi dan ternyata investasi tersebut tidak 

menguntungkan maka manajer tersebut akan terus berusaha 

untuk mempertahankan investasi tersebut walaupun merugi 

karena manajer tersebut merasa merasa harus menjustifikasi 

bahwa keputusannya adalah tepat. Dengan tidak adanya 

monitoring yang ketat maka proses “investasi yang merugikan” 

tersebut akan terus berjalan. 

 

4.3. Adverse Selection.  

 

Hampir sama dengan konteks minimnya monitoring 

oleh prinsipal, Adverse selectionjuga dapat dianalisis melalui 

teori agensi. Adverse selection adalah masalah yang timbul 

karena adanya informasi asimetris dan terjadi karena salah 

satu pihak memiliki informasi lebih banyak dari pihak lain. Hal 

ini biasanya terjadi ketika agen (manajer) memiliki informasi 

yang tidak dimiliki oleh principal sehingga manajer dapat 

bertindak sesuai dengan tujuannya sendiri.  

Eskalasi komitmen dapat terjadi karena adanya 

adverse selection. Hal ini dibuktikan oleh Harrison dan Harrel 

(1993) dan Rutledge dan Karim (1999). Manajer akan memiliki 

keuntungan karena memiliki informasi yang lebih dibandingkan 

pemilik dalam hal ini manajer memiliki informasi yang 

menguntungkan tentang pilihan investasi yang akan dilakukan. 

Harrel dan Harrison (1994) membuktikan kembali bahwa 
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interaksi antara intensive to shirk dan private held information 

menyebabkan eskalasi komitmen. 

Sebagai contoh disebuah perusahaan rekan saya yaitu sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan menara 

(tower) provider untuk telepon seluler memiliki manajer 

lapangan. Manajer lapangan tersebut dalam proses 

pembangunan sampai dengan pemeliharaan menara memiliki 

anggaran tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu kepala 

cabang perusahaan tersebut curiga dengan para manajer 

lapangan. Kecurigaan itu muncul ketika seringkali manajer 

lapangan meminta eskalasi pada kepala cabang berkenaan 

dengan pembangunan menara tersebut. Ketika suatu saat 

kepala cabang mengadakan kunjungan mendadak dan 

menemukan bahwa anggaran yang diminta termasuk beberapa 

eskalasi yang diminta tidak sesuai dengan kondisi lapangan. 

Misalnya untuk ijin warga manajer lapangan meminta uang dan 

eskalasi yang besar. Setelah diinvestigasi lebih lanjut mengapa 

manajer lapangan melakukan hal tersebut, ternyata mereka 

menyatakan bahwa selama ini kepala cabang maupun 

manajemen pusat tidak mengenai kondisi di lapangan sehingga 

selama ini manajer lapangan merasa memiliki informasi yang 

lebih banyak dari manajemen. Sebagai dampaknya mereka 

melakukan eskalasi.  
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4.4. Negative Feedback 

 

Informasi mampu untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan manajemen. Perilaku manajer dalam menyerap 

informasi baik atau buruk ternyata memiliki dampak yang 

berbeda dalam pengambilan keputusan manajemen. Dalam 

konteks eskalasi komitmen, manajer akan meningkatkan 

eskalasi hanya jika mereka memiliki feedback negative yang 

ambigu (Bowen, 1987 dalam Ghos, 2001). Ketika eskalasi 

muncul maka saat itu pengambilan keputusan bukan lagi 

merupakan tindakan yang salah, namun sudah merupakan 

dilema bagi manajer apakah dia akan melanjutkan proyek 

tersebut (komitmen awal) atau tidak. Staw (1976) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa jika ada dua proyek yang 

merugi dan terdapat dua informasi mengenai kinerja dua divisi 

tersebut (satu divisi informasi positif dan divisi yang lain 

informasi negatif) maka manajer akan lebih menanamkan 

dananya pada divisi dimana manajer tersebut lebih 

bertanggungjawab dalam mengambil keputusan pada awalnya.  

Contoh lain yang mudah dipahami adalah pada saat seseorang 

mengambil keputusan untuk investasi. Apabila ada umpan balik 

yang negatif pada keputusan investasi sebelumnya maka 

investor berada pada posisi yang tidak menguntungkan. 

Investor akan berhadapan pada dua pilihan yaitu memilih untuk 

tidak melanjutkan investasi karena adanya kondisi rugi yang 

telah terjadi atau melakukan investasi tambahan dengan 
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harapan mendapat pengembalian investasi (meningkatkan 

risiko investasi). Dalam kasus ini orang tersebut cenderung 

mengambil risiko yaitu menambahkan investasinya untuk 

memperoleh pendapatan. Hal ini karena pengambil keputusan 

akan memilih rugi yang tidak pasti dan berharap akan 

memperoleh laba untuk menutup kerugian sebelumnya. Tetapi 

jika pengambil keputusan tersebut memiliki framing positif 

maka sebaliknya dia akan cenderung menghindari risiko 

dengan tidak menambahkan investasinya. 

 

4.5. Save Face 

 

Sebuah perusahaan makanan bermaksud 

mengembangkan produk barunya untuk ekspansi pasar. 

Setelah melalui rapat yang melelahkan untuk mengembangkan 

ide-ide baru maka seorang manajer menyatakan memiliki ide 

brilian untuk sebuah produk baru. Manajer tersebut kemudian 

melakukan riset pemasaran untuk melakukan peluncuran 

produk barunya. Setelah market testing dinyatakan berhasil 

maka manajer departemen produk baru tersebut melakukan 

investasi mesin, peralatan, dan aset lainnya untuk memastikan 

pabrik tersebut siap beroperasi. Setelah produk diperkenalkan 

di pasaran selama dua bulan ternyata tidak mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat. Manajer tersebut 

kemudian menginvestasikan dana tambahan untuk kegiatan 

promosi dan spreading besar-besaran meski sudah 
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diperingatkan masalah keterbatasan anggaran. Namun dua 

bulan ke depan hasilnya juga tidak menggembirakan. Manajer 

tersebut tidak putus asa, dia kembali membuat terobosan baru 

dengan menggunakan saluran televisi untuk memperkenalkan 

produk baru tersebut yang tentu saja dengan biaya yang lebih 

mahal. Ternyata hasilnya juga tidak menunjukkan kemajuan. 

Melihat hal tersebut direktur utama perusahaan tersebut 

memanggil manajer tersebut untuk menghentikan segera 

produk tersebut, namun manajer tersebut tetap bersikeras 

bahwa produk tersebut bisa laku di pasaran. Dengan susah 

payah manajer tersebut mengambil artis untuk menjadi 

endosen produk tersebut di televisi dan pameran-pameran di 

mall. Aktivitas tersebut ternyata tetap tidak mampu 

mendongkrak penjualan.  

Contoh di atas menunjukkan bagaimana sebagai 

seorang manajer yang merasa bertanggungjawab karena dia 

yang memiliki ide atas produk tersebut memaksakan diri agar 

produk dia laku dengan mengorbarkan banyak hal. Manajer 

tersebut tentu akan malu jika produk tersebut gagal, artinya ide 

dia selama ini gagal. 

Save face merupakan perilaku yang dianggap 

irasional. Manajer memiliki rasa untuk bertanggungjawab akan 

proyek tersebut sehingga manajer akan bias dalam mengambil 

keputusan (Arkes and Blumer, 1985). Untuk menutupi rasa 

malunya manajer akan mempertahankan proyek walaupun 

merugi. Dalam konteks eskalasi komitmen save face berbeda 
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dengan komitmen manajer untuk tetap melanjutkan proyek 

yang telah dimulainya. Save face terjadi ketika manajer berlaku 

tidak rasional untuk menutupi rasa malu karena kesalahan 

pengambilan keputusan investasi awal. 

 

4.6. Moral Reasoning 

 

Moral reasoning dalam konteks eskalasi komitmen 

berhubungan dengan masalah etika. Teori keagenan 

menyatakan bahwa konflik keagenan muncul ketika manajer 

memiliki informasi lebih bertindak untuk kepentingannya sendiri 

bukan kepentingan perusahaan. Ketika masalah keagenan 

muncul dan kemampuan manajer berpikir secara etis rendah 

(moral reasoning) maka manajer akan melakukan eskalasi 

(Rutledge dan Karim, 1999). Pengambilan keputusan oleh 

manajer sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan standar yang 

dimilikinya. Nilai dan standar individu diperoleh dari 

pengalamannya maupun lingkungan dimana individu tersebut 

berada. Oleh karena itu manajer yang memiliki etika tinggi akan 

cenderung tidak melakukan aktivitas oportunistik yang 

menguntungkan dirinya. Nilai individu yang dipengaruhi oleh 

budaya individu yang melatarbelakanginya ternyata 

mempengaruhi manajer apakah dalam kondisi merugi manajer 

tersebut akan meneruskan atau memberhentikan proyek 

tersebut. Keil et al. (2000) menemukan bahwa persepsi risiko 

muncul pada budaya yang memiliki uncertainty avoidance yang 
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tinggi sehingga pengambil keputusan lebih cenderung untuk 

tidak melakukan eskalasi. 

 

4.7. Keputusan yang Bias 

 

Eskalasi komitmen yang disebabkan oleh pembuatan 

keputusan yang bias ditemukan oleh Bazerman (1994). 

Bazerman mengkategorikan penyebab eskalasi komitmen 

adalah bias perseptual, bias judgmental, dan kompetisi. 

Menurut Bazerman, manajer merasa memiliki ikatan emosional 

yang kuat dengan keputusan yang diambil sebelumnya. Hal ini 

menyebabkan manajer secara emosional merasa perlu 

bertanggungjawab atas komitmennya. Oleh karena itu manajer 

seringkali mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan 

masa depan karena keputusannya yang diambil pada masa 

lalu. Kemudian manajer akan mengambil keputusan bias 

karena tindakan masa lalunya. Sebagai dampaknya manajer 

akan meningkatkan eskalasinya. Koroy (2008) melakukan 

penelitian di Indonesia dan membuktikan bahwa framing 

merupakan determinan untuk manajer melakukan eskalasi. 
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BAB 5 

MITIGASI ESKALASI KOMITMEN  

(DE-ESKALASI KOMITMEN) 

 

De-eskalasi komitmen adalah proses mengurangi 

eskalasi komitmen. Strategi de-eskalasi komitmen sangat 

penting karena dapat digunakan untuk mengurangi komitmen 

manajer yang berlebihan dan berdampak pada kegagalan dan 

kerugian proyek (Chong dan Suryawati, 2010). Kegagalan 

proyek yang tetap diteruskan oleh manajer akan berdampak 

pada meningkatnya aliran kas keluar yang pada akhirnya 

dampat berdampak pada arus kas negatif perusahaan. Oleh 

karena itu strategi de-eskalasi sangat penting dilakukan untuk 

mengurangi kerugian perusahaan. Beberapa strategi untuk 

mitigasi eskalasi komitmen telah dibuktikan oleh beberapa 

periset yang akan diuraikan dalam bab ini. 

Dalam prakteknya de-eskalagi komitmen tidak mudah 

untuk dilakukan. De-eskalasi komitmen harus dilakukan oleh 

manajer yang memiliki intuisi tajam untuk melihat manajer di 

bawahnya apa yang telah dilakukan atau progress apa yang 

telah dibuat manajer tersebut. Proses de-eskalasi juga harus 

dilakukan dengan sebaik mungkin, jangan sampai proses 

tersebut malah meningkatkan pengeluaran kas. Manajer harus 

tetap berpegang pada prinsip cost-benefit analysis karena 

jangan sampai mitigasi eskalasi memiliki biaya yang lebih besar 

daripada eskalasi. Monitoring secara intensif juga merupakan 
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strategi yang penting dalam melakukan mitigasi eskalasi 

komitmen. Oleh karena itu monitoring anggaran departemen 

maupun monitoring perilaku dari setiap manajer yang dilakukan 

secara berkala dapat memudahkan proses de-eskalasi 

komitmen.  

De-eskalasi komitmen juga bergantung pada komitmen 

pemimpin. Mengapa? Karena proses de-eskalasi menuntut 

wawasan yang luas dari seorang pemimpin dalam mengambil 

keputusan. Contohnya adalah ketika adanya aliran kas yang 

keluar akibat proyek yang dijalankan dan sampai periode 

tertentu belum berhasil. Maka disamping kepiawaian dalam 

menghitung proyek tersebut dari sudut pandang akuntansi, 

kebijaksanaan seorang pemimpin juga diperlukan dalam 

menentukan apakah manajer tersebut memang melakukan 

eskalasi atau tidak, selanjutnya strategi mitigasi apa yang harus 

diterapkan untuk mengatasi eskalasi tersebut. 

 

5.1. Target Tingkat Pengembalian  

 

Salah satu aspek penting proses investasi perusahaan 

adalah belanja modal. Biasanya belanja modal memerlukan 

dana yang begitu besar, sehingga manajemen harus benar-

benar mengendalikan aktivitas ini supaya tidak terjadi eskalasi 

komitmen. Salah satu faktor penting dalam menentukan belanja 

modal adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan. 
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Tingkat pengembalian disebut juga dengan hurdle rate. 

Hurdle rate adalah target tingkat pengembalian yang 

diisyaratkan pada aktivitas pembelanjaan modal (capital 

budgeting). Melalui hurdle rate maka manajemen dapat 

menentukan batas ekonomis proyek yang dijalankan. Hurdle 

rate merupakan alat yang ampuh untuk mengevaluasi 

keputusan investasi sekaligus merupakan alat yang ampuh 

untuk mengendalikan investasi perusahaan. Apabila proyek 

yang dijalankan ternyata memiliki tingkat pengembalian yang 

melebihi target yang telah ditetapkan maka proyek tersebut 

adalah proyek yang secara ekonomis menguntungkan, 

demikian juga sebaliknya yaitu apabila target yang ditetapkan 

ternyata lebih tinggi dari pengembalian yang dapat direalisasi 

maka proyek tersebut secara ekonomis merugikan. Melalui 

hurdle rate manajer akan mengetahui bagaimana kinerja 

investasinya. Lebih konkritnya apabila ada manajer yang 

memiliki target pengembalian sebesar 15% tetapi ternyata 

manajer tersebut hanya mampu memiliki tingkat pengembalian 

10% maka dapat dipastikan bahwa proyek yang dijalankan 

secara ekonomis merugikan. Sehingga manajer tersebut harus 

menghentikan proyek tersebut agar tidak terjadi eskalasi 

komitmen. Dengan demikian sebenarnya hurdle rate dapat 

digunakan untuk memitigasi eskalasi komitmen manajer 

pengambil keputusan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cheng et al. (2003) 

sudah membuktikan secara empiris bahwa eskalasi komitmen 
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dapat dimitigasi oleh hurdle rate. Hasil penelitian tersebut 

menemukan bahwa target hudle rate yang efektif harus 

dibentuk secara partisipastif terlebih dahulu. Efektivitas hurdler 

rate tergantung bagaimana proses pembentukan hurdle rate, 

yaitu hurdle rate yang dibentuk oleh manajer yang lebih tinggi 

dan dibentuk oleh manajer itu sendiri. Hasil penelitian Cheng 

(2003) menemukan bahwa hurdle rate yang dibentuk sendiri 

oleh manajer bersangkutan ternyata lebih efektif dibandingkan 

hurdle rate yang dibentuk oleh manajer yang lebih tinggi. Hal ini 

sekaligus membuktikan bahwa faktor psikologis memegang 

peranan yang penting. Manajer dalam menentukan hurdle rate 

untuk dirinya sendiri memiliki “ikatan emosional” tersendiri 

bahwa manajer tersebut “terikat kontrak secara psikologis” 

antara manajer dengan target hurdle rate yang telah dibuat 

sebelumnya. Disamping itu jika hurdle rate dibentuk bersama-

sama dengan manajer yang lebih atas maka manajer tersebut 

akan merasa dihargai. Hal ini tentu saja menambah semangat 

bagi manajer tersebut untuk bekerja dengan optimal. 

 

5.2. Prosedur Pengendalian.  

 

Prosedur pengendalian merupakan salah satu upaya 

pihak manajemen untuk memastikan bahwa manajer tidak 

melakukan eskalasi komitmen. Tiga prosedur pengendalian 

yang efektif untuk mengurangi eskalasi komitmen adalah 

menyediakan unambiguous feedback mengenai pengeluaran 
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yang dilakukan sebelumnya, menyiapkan laporan kemajuan 

(progress report) untuk proyek yang dijalankan, dan 

menyediakan informasi manfaat di masa depan berkenaan 

dengan pengeluaran tambahan (Ghosh, 1997).  

Progress report adalah laporan berkala dalam periode 

waktu tertentu yang berguna untuk memberikan informasi 

mengenai kemajuan proyek yang dilakukan. Secara berkala 

progress report menjamin bahwa individu dapat melakukan 

evaluasi mengenai mengapa terjadi penyimpangan-

penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat berasal dari 

anggaran sebelumnya untuk membuat keputusan investasi 

tambahan. Pengendalian ini dapat menurunkan perilaku 

eskalasi. Sesuai dengan Creyer dan Ross (1993)yang 

menyatakan bahwa Progress report diharapkan dapat 

memitigasi keputusan bias karena adanya ketersediaan 

informasi yang lebih dalam.  

Dalam progress report juga akan disampaikan kendala-kendala 

yang dihadapi serta apa saja yang diperlukan untuk 

menjalankan proyek supaya berhasil. Progress report 

merupakan dimensi pengendalian yang sangat penting bagi 

sebuah proyek karena menunjukkan kinerja proyek tersebut 

secara gradual. Suartana (2003) dalam penelitiannya berhasil 

membuktikan bahwa progress report dapat memitigasi eskalasi 

komitmen. 
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5.3. Future Benefits 

 

Berikutnya adalah penyediaan informasi di masa 

mendatang yang menguntungkan proyek tersebut berkenaan 

dengan adanya pengeluaran tambahan pada proyek tersebut. 

Informasi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan 

strategik bagi manajer. Penyediaan informasi mengenai 

manfaat masa depan yang menguntungkan dari investasi 

tambahan mampu untuk mengurangi eskalasi.  

Suartana (2003) melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode eksperimen untuk menguji apakah 

future benefit mampu mengurangi eskalasi komitmen. Studi 

tersebut menemukan bahwa future benefit efektif untuk 

mengurangi eskalasi komitmen. Chong dan Suryawati (2010) 

mendukung penelitian ini. Mereka menemukan bahwa adanya 

pengendalian mampu untuk mengurangi eskalasi komitmen. 

Effryanti (2005) melakukan penelitian di Indonesia dan berhasil 

membuktikan bahwa progress report dan unambiguous 

feedback, dan penyediaan informasi manfaat di masa 

depan(information of future benefit)  mampu memitigasi 

eskalasi komitmen. Suwarni et al. (2011) memperkuat 

penemuan Effryanti (2005) bahwa information of future benefit 

dapat memitigasi eskalasi komitmen. 
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5.4. Peran Konsultan.  

 

Peran konsultan sebagai pihak ketiga ternyata efektif 

untuk menghindari eskalasi komitmen (Kadous dan Sedor, 

2004). Dalam mengambil keputusan mengenai proyek yang 

sedang berlangsung manajer dapat mempergunakan informasi 

akuntansi, namun demikian manajer seringkali tidak 

memanfaatkan informasi akuntansi ketika mereka menjalankan 

proyek yang menuju kegagalan. Dalam proses tersebut 

diperlukan informasi lainnya (second opinion information) yang 

berguna bagi manajemen untuk menghentikan proyek yang 

merugikan. Dalam hal ini informasi lain yang penting yaitu 

informasi dari pihak ketiga yaitu dari konsultan yang memang 

memiliki mandat khusus dalam proyek tersebut.  

Dalam memitigasi eskalasi komitmen, konsultan 

berperan dalam mengevaluasi proyek yang dilakukan oleh 

manajer. Tidak hanya melakukan evaluasi, namun konsultan 

juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada 

manajer. Keil dan Robey (1999) mendukung de-eskalasi 

komitmen yang dapat dilakukan oleh konsultan eksternal. 

Dalam penelitiannya pada kasus sistem informasi manajemen, 

Keil dan Robey menemukan bahwa ada tiga peran yang dapat 

memitigasi eskalasi komitmen yaitu manajer senior, internal 

auditor, dan konsultan eksternal. 

Manajer senior memiliki wewenang dalam 

menghentikan atau meneruskan sebuah proyek. Dimikian pula 
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dengan kemampuan dan intuisi bisnisnya pasti lebih tinggi 

dibandingkan dengan tingkatan manajer di bawahnya. Oleh 

karena itu pendapat dari manajer senior dapat dikatakan 

pendapat yang valid (dengan catatan tidak ada kepentingan-

kepentingan pribadi lain) untuk menghentikan proyek yang 

sedang berjalan. Juga, melalui pengalaman-pengalaman 

manajer senior dalam memimpin proyek dan/atau bisnis dapat 

menjadi acuan yang harus dipertimbangkan untuk meneruskan 

atau menghentikan proyek tertentu.  

Internal auditor adalah auditor yang memiliki tugas 

untuk memeriksa tidak hanya data keuangan namun juga non 

keuangan, misalnya kebijakan perusahaan, sumberdaya 

manusia dan data lainnya. Dalam proses melakukan audit 

internal seringkali internal audit menemukan penyelewengan 

atau ketidak sesuaian dengan kebijakan perusahaan atau 

aturan yang berlaku. Profesionalitas auditor internal tidak 

diragukan lagi sehingga melalui temuan-temuan mereka akan 

ada rekomendasi mengenai apakah proyek tersebut diteruskan 

atau tidak. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Setiap 

tahun internal auditor melakukan audit di salah satu perguruan 

tinggi swasta. Auditor tersebut memiliki temuan dalam proses 

pemberian beasiswa yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. 

Selanjutnya mereka memanggil ketua program studi dimana 

beasiswa tersebut diberikan untuk melakukan klarifikasi. 

Internal auditor menanyakan mengapa ada mahasiswa yang 

memiliki nilai lebih rendah secara akademik dapat diberikan 
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beasiswa, hal itu tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

Setelah ketua program studi memberikan penjelasan bahwa 

yang dinilai sebenarnya tidak hanya nilai akademik, namun juga 

potensinya untuk menjadi wirausaha karena perguruan tinggi 

tersebut memiliki kekhasan dalam pendidikan kewirausahaan. 

Setelah melalui proses perbincangan maka diputuskan bahwa 

hal tersebut bukan merupakan temuan audit internal. 

Sedangkan peran konsultan eksternal sangat penting 

(seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya). Konsultan 

eksternal biasanya tidak memiliki kepentingan lain selain 

melakukan tugas profesionalismenya. Hal ini menyebabkan 

mereka akan memberikan judgement yang obyektif dan tidak 

berpihak untuk kepentingan tertentu. Biasanya judgement 

mereka berdasarkan profesionalisme mereka sehingga 

masukan mereka sangat berguna untuk mengambil keputusan 

strategik, dalam hal ini adalah mitigasi eskalasi komitmen. 

 

5.5. Efek Penyesalan.  

 

Salah satu aspek yang menarik dari upaya untuk 

melakukan mitigasi eskalasi berasal dari internal individu, 

dalam hal ini manajer yang memiliki proyek. Secara manusiawi 

jika seseorang memiliki proyek dan gagal untuk 

mengembangkannya maka orang tersebut pasti akan 

menyesal. Penyesalan ini berdampak bahwa orang tersebut 

tidak mau untuk melanjutkan proyeknya. Kalau dalam bahasa 
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Jawa mungkin disebut dengan “kapok” yaitu sudah tidak mau 

mengulangi perbuatannya lagi. Ternyata hal ini merupakan 

upaya yang cukup berhasil dalam mengurangi eskalasi 

komitmen, dibuktikan dengan penelitian Ku (2008). 

Ku (2008) berhasil membuktikan bahwa dampak 

penyesalan pada manajer proyek dapat digunakan untuk 

mengurangi eskalasi komitmen. Melalui pembelajaran terhadap 

situasi atau dampak eskalasi yang terjadi beberapa kali dan 

ternyata merugikan perusahaan maka manajer dapat belajar 

untuk menyadari dampak negatif dari eskalasi yang 

dilakukannya, sehingga manajer akan memitigasi eskalasi 

komitmen. Penyesalan terjadi ketika manajer memilih tindakan 

tertentu dan merasa bahwa mereka bisa melakukan lebih baik 

dengan memilih proyek yang lain. Informasi mengenai dampak 

negatif juga diteliti oleh Keil dan Robey (1999) yang 

menemukan bahwa informasi yang negatif yang diterima oleh 

manajer atas proyeknya yang merugi dapat memitigasi eskalasi 

komitmen. 

 

5.6. Monitoring Control 

 

Monitoring control merujuk pada teori keagenan yaitu 

bagaimana hubungan prinsipal dan agen. Melalui monitoring 

control maka prinsipal akan menerima informasi mengenai 

aktivitas apapun yang dilakukan oleh manajer. Hal ini akan 
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meningkatkan kualitas proses proyek yang sedang 

berlangsung serta menilai kinerja manajer sebagai agen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chong dan Suryawati 

(2010) menemukan bahwa eskalasi komitmen dapat dikurangi 

ketika manajer proyek menerima informasi secara privat serta 

adanya monitoring control. Chong dan Suryawati (2010) 

menyatakan bahwa monitoring control dapat digunakan untuk 

memitigasiself justification motive. Self justification motive 

timbul karena adanya kebutuhan untuk membenarkan 

keputusan sebelumnya yang salah. Oleh sebab itu monitoring 

control merupakan cara yang efektif untuk memitigasi eskalasi 

komitmen terutama ketika muncul konflik keagenan. Sebagai 

contoh ketika ada proyek yang sedang berjalan namun sampai 

pada periode yang sudah ditentukan belum menghasilkan 

tingkat keuntungan yang diharapkan. Hal ini tentu saja akan 

dilihat sebagai kegagalan produk yang dilempar ke pasar. 

Melihat hal tersebut maka melalui pengendalian terus menerus 

manajer yang mengelola proyek tersebut tidak akan memiliki 

alasan apapun karena informasinya sama dengan informasi 

prinsipal. Tidak ada ruang untuk membenarkan dirinya atas 

proyek yang tidak berjalan dengan lancar atau tidak ada ruang 

untuk melakukan eskalasi atas proyek tersebut.  

Monitoring control merupakan alat yang efektif karena 

manajer tidak perlu lagi membenarkan keputusan awalnya 

karena principal sudah memiliki informasi adanya proyek yang 

merugi. Kedua, dengan adanya monitoring control maka tidak 
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ada tempat bagi manajer untuk melakukan “save face” seperti 

halnya manajer melakukan aktivitas perilaku yang oportunistik. 

 

5.7. Etika 

 

Chen et al. (1997) menyatakan bahwa kemampuan 

individu untuk merespon kondisi secara etis berhubungan 

dengan budaya organisasi dibandingkan dengan individu. 

Sehingga perusahaan sebagai sebuah organisasi dapat 

mempengaruhi perilaku etis. Beberapa aspek seperti nilai 

perusahaan, kepemimpinan organisasi, peer group, aturan dan 

kode etik, reward dan sanksi perusahaan akan membantuk 

lingkungan etis yang kuat dan hal ini akan mempengaruhi 

perilaku etis karyawan/manajer. Booth dan Schulz (2004) 

menemukan bahwa lingkungan etika yang kuat akan mampu 

secara signifikan mengurangi tendensi manajer untuk 

meneruskan proyek yang merugi.  

Etika berhubungan erat dengan moral individu. Dalam 

penelitiannya Noreen (1988) menemukan bahwa kepentingan 

pribadi bukan merupakan satu-satunya faktor individu 

mengambil sebuah keputusan. Kepentingan individu bukanlah 

satu-satunya faktor individu untuk terus melanjutkan proyek 

yang merugi. Penelitiannya menemukan bahwa beberapa 

individu menjadikan etika sebagai dsar pertimbangan utama 

dalam menetukan tindakan yang akan mereka ambil apakah 

melanjutkan atau menghentikan proyeknya.  
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Penelitian Nooren (1988) didukung oleh Amilin (2003). 

Amilin menemukan bahwa manajer yang memiliki tingkat 

tanggung jawab tinggi dan tingkat etika tinggi akan cenderung 

memberhentikan proyek jika proyek tersebut dinilai merugikan. 

Namun sebaliknya manajer yang memiliki tanggung jawab 

rendah dan tingkat etika rendah akan cenderung untuk 

melanjutkan proyek yang merugi. Sehingga moral atau etika 

dapat menjadi alat untuk memitigasi eskalasi komitmen. 

 

5.8. Mental Budgeting 

 

Proses de-eskalasi akan terjadi ketika manajer 

menyadari bahwa investasi yang dia lakukan melebihi 

anggaran yang manajer  anggarkan sebelumnya (Heath, 1995). 

Hal ini dapat terjadi ketika manajer menyusun anggaran untuk 

investasi, selanjutnya manajer tersebut selalu mengamati biaya 

(“melacak” biaya) yang sudah dia keluarkan untuk investasi 

yang dia lakukan apakah sudah melampaui anggaran yang dia 

buat atau belum.  Mental budgeting menyatakan jika seseorang 

menyusun anggarannya sendiri untuk sebuah proyek/investasi 

maka ketika investasi tersebut melebihi anggaran yang telah 

disusunnya maka dia akan menghentikan investasi tersebut. 

Secara ringkas Heath (1995) menyatakan proses de-eskalasi 

terjadi jika manajer menyusun anggaran investasinya sendiri 

dan manajer selalui melakukan pengecekan terhadap biaya 

yang dia keluarkan untuk mendanai investasi tersebut. 
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5.9. Self Affirmation 

 

Afirmasi adalah hasrat yang dinyatakan menjadi 

sebuah perkataan ataupun dapat berbentuk tulisan. Seringkali 

afirmasi digunakan untuk memberikan semangat seseorang 

untuk maju dan bertindak positif (seringkali hal ini disebut 

afirmasi positif).  Tujuan dari afirmasi adalah agar sebuah 

pernyataan dapat tertanam dengan benar dalam pikiran bawah 

sadar individu. Beberapa syarat afirmasi yaitu harus bersifat 

perseorangan dan merupakan afirmasi tersebut harus 

merupakan kalimat positif. Sivanathan et al. (2008) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa afirmasi diri (self affirmation) 

mampu untuk memitigasi eskalasi.  Dua studi yang dilakukan 

mereka berhubungan dengan self-esteem dan afirmasi 

terhadap nilai-nilai yang penting bagi individu. Individu dengan 

high self-esteem akan mengurangi eskalasi dibandingkan 

dengan low self-esteem. Hal ini terjadi individu dengan high 

self-esteem lebih memiliki intuisi/rasa yang lebih kuat dalam 

self-worth. Self-worth adalah pendapat diri sendiri mengenai 

dirinya sendiri dan bagaimana menilai dirinya sendiri menurut 

ukurannya sendiri. Sehingga individu ketika individu 

menghargai dirinya sendiri maka akan menolak untuk 

melakukan eskalasi. Demikian juga dengan individu yang 

memiliki kesempatan untuk melakukan afirmasi pada self-worth 

akan berkomitmen untuk tidak melakukan eskalasi. Hal ini 
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disebabkan individu yang melakukan afirmasi terhadap dirinya 

dengan positif akan memiliki pemikiran yang positif (“positive 

though”) sehingga individu tersebut akan melakukan de-

eskalasi. 
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BAB 6 

TEORI DALAM ESKALASI KOMITMEN 

 

Eskalasi komitmen dapat dijelaskan oleh beberapa 

teori organisasi. Beberapa peneliti menganjurkan 

menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana 

eskalasi komitmen terjadi. Proses eskalasi komitmen dibuktikan 

melalui beberapa teori yang berasal dari ilmu psikologi yang 

diterapkan ke dalam ilmu akuntansi.  

 

6.1. Prospect Theory 

 

Prospect Theorydigunakan untuk menggambarkan dan 

memprediksi perilaku individu dalam kondisi ketidakpastian 

(Ruchala, 1999). Dalam prospect theoryindividu akan 

mengambil risiko yang selalu terikat dan berdasarkan penilaian 

prospek reference point yang subyetif. Individu akan 

mengambil risiko ketika pilihan mereka berada di bawah 

reference point sebaliknya mereka akan menghindari risiko 

ketika mengevaluasi pilihan yang berada di atas reference 

point.  

Aplikasi dalam eskallasi komitmen adalah manajer 

yang berhasil mencapai anggaran tidak akan mengambil risiko 

dalam mengambil keputusan, namun sebaliknya manajer yang 

tidak mencapai target anggaran akan lebih mengambil risiko 

dalam pengambilan keputusan (misalnya keputusan investasi). 
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Oleh karena itu manajer yang tidak mampu mencapai target 

akan berusaha meneruskan proyek yang mereka lakukan 

meskipun merugi (mengekskalasi komitmen mereka). 

Prospect theory menyatakan bahwa individu akan 

cenderung mengambil risiko ketika berada dalam kondisi 

merugi.Prospect theory juga dianjurkan oleh Arkes dan Blumer 

(1985)  untuk menjelaskan pengaruh sunk cost. Dalam 

serangkaian tindakan pelaksanaan suatu proyek, sunk cost 

secara terus-menerus mengalami peningkatan sehingga dalam 

kondisi ini mengakibatkan manajer enggan untuk menarik diri 

dari proyek yang sudah berjalan meskipun dalam kondisi 

merugi. Penelitian di Indonesia dengan menggunakan prospect 

theory dilakukan oleh Suwarni et al. (2011) dan Koroy (2008).  

 

6.2. Cognitive Dissonance Theory 

 

Eskalasi komitmen dapat dijelaskan dengan cognitive 

dissonance theory. Cognitif dissonance adalah inkonsistensi 

antara dua kognisi yang terjadi secara bersama-sama dalam 

diri individu (Festinger, 1957 dalam Cheng et al., 2003).  Kognisi 

adalah pemahaman seseorang mengenai dirinya sendiri, 

mengenai perilakunya, dan lingkungan sekitarnya. Festinger 

menyatakan bahwa kondisi dimana seseorang tidak nyaman 

secara psikologis muncul dari adanya ketidaksesuaian 

(dissonance) yang akan memotivasi individu tersebut untuk 

mencoba mengurangi ketidaksesuaian tersebut untuk 
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mencapai kesesuaian (consonance). Dalam upaya untuk 

mencoba mengurangi dissonance, maka individu secara aktif 

akan menghindari situasi dan informasi yang mungkin akan 

meningkatkan dissonance tersebut.  

Teori ini diadaptasi oleh bidang akuntansi, sebagai 

contoh dalam proses capital budgeting. Ketika manajer 

melakukan investasi maka hal ini adalah kognisi dari manajer 

tersebut bahwa investasi yang dibuatnya akan menguntungkan 

(manajer tersebut yakin bahwa investasi tersebut 

menguntungkan) dan manajer tersebut tentu saja akan 

berkomitmen dalam keputusan investasi tersebut. Kognisi awal 

tersebut disebut dengan “generative cognition”. Ketika proses 

investasi berlangsung, manajer akan memperoleh umpan balik 

yang tidak sesuai dengan yang diharapkan (dissonance 

feedback) misalnya penurunan penjualan dan keuntungan yang 

tidak mencapai target. Dalam hal ini muncul yang disebut 

dengan “dissonant cognition” yang menyatakan bahwa proyek 

tidak menguntungkan seperti yang diharapkan. Dalam kondisi 

ini maka manajer memiliki dua alternatif strategi untuk 

mengurangi dissonance yaitu manajer akan menerima 

dissonant cognition (menerima dissonant feedback) dan 

menolak generative cognition (mengubah pendapatnya 

mengenai keputusan awal investasi) yang kemudian 

menggagalkan proyek/tidak meneruskan proyek investasi 

tersebut. Alternatif kedua yaitu manajer akan tetap melanjutkan 

komitmen terhadap proyeknya (tetap melanjutkan untuk 
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menerima generative cognition) dan melakukan eskalasi 

komitmen (menolak dissonant feedback). Dissonant feedback 

yang ambiguiti akan meningkatkan eskalasi komitmen, 

sehingga seringkali ambiguity dissonant feedback lebih lemah 

dibandingkan keputusan manajemen dalam berkomitmen pada 

investasi awalnya.  

 

6.3. Self Justification Theory 

 

Menurut Keil (1997) dalam Cheng et al. (2003) self 

justification theory merupakan teori yang paling relevan dalam 

menjelaskan eskalasi komitmen. Pernyataan ini memperkuat 

pendapat Brockner (1992) yang menyatakan bahwa self-

justification theory memberikan penjelasan yang penting 

mengenai bagaimana eskalasi terjadi. Self-justification theory 

berasal dari bidang psikologi dan merupakan gabungan dari 

theory of cognitive dissonance dan theory of psychological 

commitment (Cheng et al., 2003). Jika cognitive dissonance 

theory berupaya menjelaskan mengapa manajer melakukan 

eskalasi komitmen, maka psychological theory memprediksi 

strategi mitigasi eskalasi komitmen apa yang akan dipilih oleh 

manajer.  

Menurut teori ini manajer akan menolak cognition yang 

lemah dan malahan akan mempertahankan pendapatnya 

bahwa keputusannya benar sehingga tetap berkomitmen pada 

investasi awalnya. Hal inilah yang menimbulkan eskalasi. 
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Namun jika manajer mengalami kesulitan atau tidak mampu 

untuk menolak cognition maka manajer akan menolak investasi 

awalnya yang akhirnya akan menghentikan investasi tersebut. 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Staw (1976). 

Menurut Staw, eskalasi komitmen muncul ketika manajer 

proyek diperhadapkan pada kerugian pada saat berjalannya 

proyek. Dalam kondisi seperti ini maka manajer akan 

meningkatkan komitmen mereka untuk mencoba supaya 

proyek tersebut menguntungkan (membalikkan dari rugi 

menjadi menguntungkan). Jika kondisi ini terus berlanjut maka 

sebagai dampaknya maka perusahaan akan mengalami 

kerugian akibat eskalasi komitmen tersebut. Eskalasi komitmen 

timbul karena kebutuhan akan justifikasi perilaku sebelumnya, 

manajer akan meningkatkan komitmennya yang akan 

mengarah pada konsekuensi negatif. 

Motivasi dari self justification theory ini adalah 

kebutuhan untuk “membenarkan” keputusan sebelumnya yang 

tidak efektif atau keputusan yang salah. Menurut teori ini, agen 

yang bertanggungjawab pada keputusan investasi 

sebelumnnya tidak akan mengakui bahwa keputusannya salah 

atau mereka tidak akan mengakui bahwa penggunaan 

sumberdaya untuk keputusan sebelumnya tidak tepat. Mereka 

kemungkinan besar akan melanjutkan kesalahan dalam 

melakukan alokasi sumberdaya (mengeskalasi komitmen 

mereka) karena mereka perlu untuk “membenarkan” keputusan 

yang sudah mereka buat sebelumnya. (Staw, 1976; Staw and 
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Fox, 1977; Conlon and Wolf, 1980). Teori ini digunakan oleh 

Cheng et al. (2003), Chong dan Suryawati (2010), dalam 

menjelaskan mengapa terjadinya eskalasi komitmen. 

Sedangkan Sivanathan et al. (2008) menggunakan teori ini 

untuk menjelaskan bagaimana proses de-eskalasi terjadi 

melalui afirmasi. Sedangkan Suwarni et al.(2011) 

mempergunakan self justification theory dalam menjelaskan 

de-eskalasi komitmen. 

 

6.4. Agency Theory 

 

Eskalasi komitmen dapat dijelaskan dengan agency 

theory. Eskalasi muncul karena adanya masalah agensi yaitu 

adverse selection. Agency theory memprediksi bagaimana 

informasi yang tersedia dan insentif akan mempengaruhi 

keputusan manajer. Eisendhardt (1989) menyatakan bahwa 

agen akan melakukan apapun demi kepentingannya sendiri 

sehingga agen dan principal akan konflik karena memiliki tujuan 

yang berbeda.  

Dalam agency theory dijelaskan bahwa ketika manajer 

memiliki informasi privat maka dalam hal ini agen memiliki 

keuntungan/insentif (misalnya atas informasi privat tentang 

kinerja dari pilihan investasi yang dilakukan pada saat akan 

dilakukannya investasi) dan agen bertindak menurut 

kehendaknya sendiri maka muncullah adverse selection. Ketika 

adverse selection muncul maka potensi munculnya konflik 
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kepentingan akan besar, dalam hal ini agency theory 

memprediksi bahwa manajer (agen) akan berbuat sesuai 

dengan kepentingannya dengan menggunakan biaya principal. 

Jika konflik ini terjadi maka principal akan menganggap bahwa 

agen akan bertindak tidak rasional. Seperti halnya eskalasi 

komitmen yang dilakukan oleh manajer, maka principal akan 

menganggap agen berlaku irasional karena manajer tetap 

meneruskan proyek yang merugi. Walaupun dalam hal ini agen 

dianggap berperilaku irasional namun adverse selection bukan 

merupakan tindakan irasional, namun merupakan tindakan 

yang disengaja karena agen sengaja mengkomunikasikan 

informasi yang menguntungkan tentang pilihan investasi awal 

kepada principal ketika agen menahan informasi yang negatif 

karena ada aspek keuangan yang dipertaruhkan oleh agen. 

Dalam kondisi tersebut manajer memiliki keuntungan untuk 

melakukan tindakan yang berlawanan dengan tujuan 

perusahaan dan kesempatan yang besar untuk melakukan 

aktivitas yang berbeda dengan tujuan perusahaan yaitu 

kegiatan yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa terdeteksi 

oleh principal atau manajer yang lebih tinggi (Harrel and 

Harrison, 1994). Secara ringkas dua kondisi yang mendorong 

manajer melakukan eskalasi adalah: 

- Asymmetry information, yaitu kondisi dimana manajer 

memiliki informasi privat, memunculkan informasi yang 

tidak simetris (asymmetry information) 
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- Incentive to shirk, yaitu kondisi yang terjadi ketika 

manajer memiliki kepentingan yang berbeda dengan 

principal sehingga manajer terdorong untuk 

mengabaikan kepentingan perusahaan dan 

mendahulukan kepentingannya. 

 

Agency theory juga dapat dipakai untuk menjelaskan 

de-eskalasi komitmen. Dalam hal ini agency theory 

menyatakan bahwa ketika manajer dimotinor secara efektif 

maka agen tidak akan memaksimisasi keuntungan pribadinya, 

sehingga diharapkan agen tidak akan melakukan eskalasi 

komitmen (Jensen and Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). 

Simonson dan Staw (1992) memperkuat hal ini dengan 

menyatakan bahwa bahwa ketika manajer diinformasikan 

bahwa keputusan mereka akan dievaluasi maka manajer 

tersebut akan mengurangi eskalasi komitmen mereka, sebagai 

contoh mereka akan mengurangi mengeluarkan kas untuk 

berinvestasi pada proyek yang merugi. Booth dan Schulz 

(2004) juga menggunakan teori ini sebagai dasar de-eskalasi 

komitmen. 

 

6.5. Approach Avoidance Theory 

 

Eskalasi komitmen dapat timbul ketika individu 

dihadapkan pada pilihan yang harus diambil. Rubin dan 

Brockner (1975) dan Brockner dan Rubin (1985) dalam Desai 
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dan Chulkov (2009) menyatakan bahwa eskalasi akan timbul 

ketika seseorang dipaksa secara persisten untuk mencapai 

tujuan tertentu. Individu tersebut dipaksa untuk persisten 

misalnya melalui jumlah reward yang akan diperolehnya jika 

mencapai target, diperhadapkan biaya yang harus ditanggung 

jika menarik diri dari proyek yang berjalan. Sehingga individu 

tersebut berusaha keras untuk mendekatkan diri pada tujuan 

yang ditetapkan. Oleh karena itu yang terjadi adalah kekuatan 

untuk mendorong melakukan pekerjaan lebih kuat daripada 

menghentikan pekerjaan sehingga terjadilah eskalasi.  

Sesuai dengan approach avoidance theory bahwa 

approach avoidance timbul ketika individu bergerak mendekati 

obyek yang diinginkan. Keputusan yang dibuat tersebut dapat 

menyangkut emosional individu yang dapat menyebabkan 

stres. Teori ini juga digunakan oleh Pan et al. (2006) dalam 

menjelaskan mengapa eskalasi dan de-eskalasi komitmen 

terjadi dalam bidang proyek sistem informasi. Mereka 

menggunakan model evaluasi proyek dalam menganalisis 

terjadinya eskalasi dan proses mitigasi eskalasi komitmen. 

 

 

6.6. Psychological Reactance Theory 

 

Teori ini muncul dari bidang ilmu psikologi. Menurut 

teori ini “reactance” adalah kalimat motivasi yang mendorong 

seseorang untuk mengembalikan kebebasan yang terancam 



67 

 

atau dihilangkan (Radzicki et al., 1988). Dalam hubungannya 

dengan eskalasi komitmen, reactance theory beragumentasi 

bahwa keputusan untuk melakukan komitmen ulang pada 

proyek yang dijalankan tergantung pada manfaat dari aktivitas 

yang dilakukan. Maksudnya adalah pengambil keputusan akan 

melakukan investasi lebih pada proyek yang merugi dari pada 

proyek yang masih belum jelas dan berusaha sekeras mungkin 

agar mereka dapat membalikkan situasi yang merugi tersebut 

menjadi menguntungkan. 

 

6.7. Attribution Theory 

 

McCain (1986) menggunakan attribution theory untuk 

menjelaskan timbulnya eskalasi komitmen. Dalam teori ini 

menyatakan bahwa investasi dan reinvestasi pada proyek 

sebenarnya merupakan proses pembelajaran. Yang dimaksud 

dengan proses pembelajaran disini adalah penyebab dari 

kegagalan proyek dapat diketahui dari beberapa kali investasi 

tersebut dilakukan. Dalam hal ini penyebab dari kegagalan 

akan dapat dimengerti. Sehingga pada akhirnya seorang 

investor atau manajer akan belajar dan mengetahui bahwa 

investasi harus dihentikan dan penyebab kesalahan dapat 

diidentifikasi sebelum membuat strategi dan pengetahuan ini 

penting bagi kinerja organisasi di masa mendatang.  
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6.8. Decision Dilemma Theory 

 

Bowen (1987) menyatakan bahwa partisipan dalam 

penelitian eskalasi tidak memperoleh informasi umpan balik 

negatif yang jelas tentang alokasi sumberdaya pada investasi 

awal mereka. Dalam teori ini, pengambilan keputusan tidak 

berasal dari keputusan atau aktivitas masa lalu tapi dari 

beberapa motivasi seperti pertimbangan ekonomi, 

keingintahuan (curiosity), dan kebutuhan untuk meningkatkan 

usaha agar proyek yang dikerjakan menghasilkan banyak 

manfaat, dan untuk belajar mengenai fenomena. Sebagai 

contoh motivasi keputusan ekonomi menjelaskan bahwa 

individu merasa bahwa mereka melakukan aktivitas investasi 

secara berhati-hati dan ekonomis di bawah kondisi yang tidak 

jelas. Dalam hal ini individu pengambil keputusan menjadi tidak 

percaya diri ketika mereka harus mencapai tujuan seiring 

dengan makin meningkatnya eskalasi (Brockner, 1992).  

  



69 

 

BAB 7 

ESKALASI KOMITMEN DAN IDE RISET MENDATANG 

 

Eskalasi komitmen merupakan isu yang sangat 

menarik untuk diteliti karena beberapa hal. Pertama, eskalasi 

komitmen mempengaruhi kinerja organisasi sehingga sangat 

menarik untuk diteliti penyebab/determinan apa saja yang 

mempengaruhi eskalasi komitmen. Kedua, berbagai cara untuk 

memitigasi eskalasi komitmen merupakan isu yang sangat 

penting untuk diteliti karena menyangkut bagaimana pihak 

manajemen atas atau pemilik berusaha mengurangi aktivitas 

manajemen yang merugikan perusahaan. Ketiga, eskalasi 

komitmen merupakan ilmu interdisipliner yang menyangkut ilmu 

akuntansi, psikologi, dan teori organisasi. Hal ini tentu 

merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti akuntansi perilaku 

yang meneliti mengenai eskalasi komitmen. 

 Tiga teori yang sering dijadikan panduan untuk 

menjelaskan eskalasi komitmen adalah agency theory, self 

justification theory, dan prospect theory. Ketiga teori tersebut 

sangat mendukung untuk saling melengkapi dalam 

menjelaskan mengapa eskalasi komitmen terjadi.  

Penelitian eskalasi komitmen walaupun sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti namun beberapa variabel 

masih dapat diangkat untuk memperluas isu penelitian 

berkaitan dengan determinan eskalasi komitmen. Manfaat dari 

penelitian dengan menggunakan variabel yang belum pernah 
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diteliti yaitu mampu memberikan informasi lain mengapa 

eskalasi komitmen terjadi sehingga dapat dilakukan strategi 

mitigasi eskalasi komitmen.  

Keangkuhan mungkin dapat menjadi determinan 

eskalasi komitmen. Teori yang dapat menjelaskan keangkuhan 

yaitu self justification theory. Manajer karena keangkuhannya 

tidak mau untuk memberhentikan proyek yang merugi. Hal ini 

bisa jadi karena karena keberhasilan proyek-proyek 

sebelumnya maka manajer sulit untuk mengakui kegagalan 

proyek yang dimulai olehnya. Disamping juga mungkin dengan 

pengalaman yang begitu banyak membuat manajer menjadi 

angkuh untuk mengakui kegagalan proyek tersebut. 

 Otoritas (kewenangan) mungkin dapat menjadi faktor 

meningkatnya eskalasi komitmen. Otoritas merupakan bentuk 

dari adanya kepercayaan dari manajer pada level yang lebih 

tinggi kepada manajer yang lebih rendah. Dengan adanya 

otoritas yang lebih besar diduga manajer akan melakukan 

eskalasi karena manajer memiliki wewenang yang lebih untuk 

memulai proyek, memonitor proyek, bahkan menghentikan 

atau meneruskan proyek. 

Eskalasi dapat terjadi dalam grup (kelompok) dan 

individu. Namun demikian eskalasi yang dilakukan secara 

berkelompok masih sedikit dilakukan dibandingkan dengan 

individu walaupun seringkali kebijakan manajemen merupakan 

hasil dari pengambilan keputusan secara berkelompok. Hal ini 

merupakan kesempatan bagi peneliti untuk lebih focus pada 
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eskalasi kelompok. Dengan semakin meluasnya penelitian 

eskalasi komitmen maka kita dapat mendapatkan pemahaman 

yang semakin mendalam dan luas mengenai fenomena 

terjadinya eskalasi. 
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GLOSARIUM 

 
A 
Adverse selection Masalah yang timbul karena 

adanya informasi asimetris dan 
terjadi karena salah satu pihak 
memiliki informasi lebih banyak 
dari pihak lain. 

 
Afirmasi  Hasrat yang dinyatakan menjadi 

sebuah perkataan ataupun dapat 
berbentuk tulisan. 

 
Akuntansi  Akuntansi adalah sistem informasi 

baik informasi keuangan dan non 
keuangan yang digunakan 
sebagai dasar pengambilan 
keputusan ekonomi. Akuntansi 
sering disebut dengan bahasa 
bisnis. 

 
Akuntansi Keperilakukan  Bidang akuntansi yang mengkaji 

perilaku individu dalam organisasi 
akibat pengaruh informasi 
akuntansi atau sebaliknya. 

 
Akuntansi Manajemen Bidang ilmu akuntansi yang 

bertujuan menyediakan informasi 
keuangan kepada pihak internal 
organisasi. 

 
Akuntansi Keuangan Bidang ilmu akuntansi yang 

bertujuan menyediakan informasi 
keuangan kepada pihak eksternal 
organisasi. 

 
Ambigu Bermakna lebih dari satu yang 

menyebabkan keraguan, 
kekuatiran, dan ketidak jelasan. 

 
Anggaran Program kerja yang dijabarkan 

dalam ukuran mata uang atau 
moneter. 
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Auditing Disebut juga pemeriksaan. Dalam 
arti luas bermakna evaluasi 
terhadap suatu organisasi, sistem, 
proses, atau produk. 

 
Asymmetry information Kondisi dimana manajer memiliki 

informasi privat, memunculkan 
informasi yang tidak simetris 
(asymmetry information). 

 
 
B 
Bias Kesalahan yang mempengaruhi 

penilaian seseorang. 
 
Bounded rationality Keterbatasan pengambilan 

keputusan. 

 
C 
Capital Budgeting Belanja modal oleh perusahaan. 

 
D 
De-eskalasi komitmen Proses mengurangi eskalasi 

komitmen. 
 
Disfungtional Management Perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh individu yang 
merugikan perusahaan. 

 
 
E 
Eskalasi komitmen Komitmen pengambil keputusan 

untuktetap melanjutkan dan 
memperluas komitmen awalnya 
mengenai Investasi proyek yang 
sudah tidak menguntungkan. 

 
Etika Berhubung erat dengan moral 

individu. Pedoman untuk 
mengambil keputusan. 
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F 
Feedback Umpan balik yang digunakan 

untuk memastikan aktivitas 
berjalan sesuai dengan yang 
direncanakan. 

 
Framing Dikenal dengan istilah 

pembingkaian. Sesuatu yang 
mempengaruhi pengambilan 
keputusan. 

 
Future Benefits Penyediaan informasi di masa 

mendatang yang menguntungkan 
proyek tersebut berkenaan 
dengan adanya pengeluaran 
tambahan pada proyek tersebut. 

 

H 
Hurdle rate Target tingkat pengembalian yang 

diisyaratkan pada aktivitas 
pembelanjaan modal (capital 
budgeting). 

 
I 
Incentive to shirk Kondisi yang terjadi ketika 

manajer memiliki kepentingan 
yang berbeda dengan principal 
sehingga manajer terdorong untuk 
mengabaikan kepentingan 
perusahaan dan mendahulukan 
kepentingannya. 

 
Individual judgment Pertimbangan untuk membuat 

keputusan secara individu. 
 
Internal auditor  Auditor yang memiliki tugas untuk 

memeriksa tidak hanya data 
keuangan namun juga non 
keuangan. 

 
Intuitive judgment Pertimbangan untuk membuat 

keputusan berdasarkan intuisi. 
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Investasi Penanaman uang atau modal di 
suatu perusahaan atau proyek 
untuk tujuan memperoleh 
keuntungan. 

 
Irasionalitas Pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada intuisi atau hal 
lain yang mempermudah 
pengambilan keputusan. 

 

J 
judgment Pertimbangan untuk membuat 

keputusan. 

 
K 
Kebiasaan  Pola dari perilaku yang berulang-

ulang, akibatnya seringkali tidak 
disadari dan bersifat otomatis. 

 
Keyakinan  Sikap yang ditunjukkan oleh 

seseorang saat ia merasa 
memahami sesuatu.  

 
Kognisi  Pemahaman seseorang 

mengenai dirinya sendiri, 
mengenai perilakunya, dan 
lingkungan sekitarnya. 

 
Konsultan Pihak ketiga yang dengan efektif 

membantu meningkatkan kinerja 
organisasi. 

 

M 
Manajer Pihak yang bertanggungjawab 

atas unit kerja atau departemen 
atau pusat pertanggungjawaban. 

 
Monitoring  Proses mengumpulkan data dan 

mengukur kemajuan atas obyek 
yang dapat berupa program, 
karyawan, dll. 
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Monitoring control pengendalian yang bertujuan 
untuk memastikan organisasi 
berjalan sesuai dengan yang 
ditetapkan. 

 
Moral reasoning Berhuhungan dengan masalah 

moral dan etika seseorang. 
 
Motivasi Proses yang menjelaskan arah 

dan persistensi individu untuk 
mencapai tujuan yang ingin 
dicapainya. 

N 
Nilai  Sesuatu yang menggerakkan 

setiap manusia baik melakukan 
sesuatu dengan sengaja atau 
merespon sesuatu.  

 

O 
Opini  Keyakinan dalam arti yang lebih 

sempit. 

 
P 
Pengendalian Manajemen Bidang ilmu akuntansi yang 

mempelajari bagaimana 
melakukan pengendalian 
terhadap aktivitas manajemen. 

 
Performance appraisal Penilaian kinerja karyawan dalam 

jangka waktu tertentu. 
 
Progress report Laporan berkala dalam periode 

waktu tertentu yang berguna untuk 
memberikan informasi mengenai 
kemajuan proyek yang dilakukan. 

 
Prospect Theory Menggambarkan dan 

memprediksi perilaku individu 
dalam kondisi ketidakpastian. 

 
Psikologi Bidang ilmu pengetahuan dan ilmu 

terapan yang mempelajari 
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mengenai perilaku  manusia 
secara ilmiah. 

R 
Rasionalitas Pengambilan keputusan 

berdasarkan tahapan yang 
sistematis dan ilmiah. 

 
Risk-seeking Perilaku investor yang berani 

menghadapi risiko. 
 
Risk-averse Perilaku investor yang 

menghindari risiko. 

 
S 
Sikap Kecenderungan seseorang untuk 

bereaksi atau kecenderungan 
menanggapi obyek (situasi, orang 
dll). 

 
Sosiologi Ilmu pengetahuan tentang 

masyarakat. 
 
Stakeholder Pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap perusahaan. Misalnya 
pemerintah, karyawan, asosiasi, 
dll. 

 
T 
Target Rencana pencapaian tujuan 

jangka pendek perusahaan dalam 
waktu tertentu 
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