
 
 

 

Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

Kasus A1   

Saudara adalah seorang manajer yang bekerja pada sebuah 

perusahaan waralaba rumah makan yang menjual chinesse food dan 

italian food. Saat ini perusahaan saudara ingin membuka cabang dan 

saudara diangkat sebagai manajer proyek. Pada lingkungan 

perusahaan, saudara adalah seorang manajer yang mempunyai sifat 

berpasrah pada suatu keadaan, selalu meyakini bahwa suatu 

penurunan kinerja pada perusahaan merupakan diluar 

kemampuannya, dan saudara akan cenderung mengubah pendirian 

saudara. Terbukti pada proyek yang saudara jalankan sebelumnya 

tidak mengalami keberhasilan. Ketidakberhasilan proyek tersebut 

dikarenakan saudara tidak berusaha untuk dapat mempertahankan 

agar proyek tersebut tetap berjalan. Sehingga kondisi proyek tersebut 

mengalami kerugian. Namun, perusahaan masih memberikan 

kesempatan kepada saudara untuk menjalankan proyek yang saat ini 

akan saudara jalankan.  

Pertanyaan : ( Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK ) 

YA TIDAK 

Anda adalah seorang manajer rumah makan 

chinesse food dan italian food yang 

memiliki sifat berpasrah 

 

 

Sebelum saudara membuka cabang, saudara menentukan lokasi 

tempat pembukaan cabang tersebut. Lokasi tersebut apakah sesuai 



 
 

 

jika dibuka restaurant yang jenis makanannya chinesse  food dan 

italian food . Setelah ditafsir sudah cukup strategis, barulah saudara 

sebagai manajer proyek dapat membangun cabang di lokasi tersebut.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK Lokasi yang dituju sudah cukup strategis 

 

Dengan investasi awal sebesar Rp 10 milyar yang dalam hal 

ini saudara bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan 

proyek ini. Dan pemilik modal harus mampu mencapai 10% untuk 

dapat mengembalikan investasi selama 2 tahun pertama. Pada akhir 

tahun kedua perusahaan berjanji akan menambah investasi untuk 

memperluas cabang sebesar Rp 1,5 Milyar dengan persetujuan 

manajer. 

 Pada awal tahun pertama penjualan pada restaurant yang 

saudara bangun masih sepi oleh pelanggan. Tidak banyak pelanggan 

yang datang dan mencoba makanan yang tersedia pada rumah makan 

yang saudara bangun. Tetapi, walaupun demikian restaurant suadara 

masih mendapat pendapatan dan tidak sampai merugi.  

Keadaan seperti ini berjalan hingga akhir tahun pertama.  Namun, 

ketika masuk pada tahun kedua, restaurant yang saudara bangun 

semakin sepi dari pelanggan, hal ini dikarenakan restaurant saudara 

memiliki pesaing yang membuka restaurant yang berada dekat 

dengan lokasi restaurant yang saudara bangun. Pelanggan yang 

pernah datang ke restaurant anda, kini juga datang ke restaurant  



 
 

 

pesaing anda. Keadaan yang seperti ini membuat restaurant saudara 

semakin sepi dan pendapatan semakin menurun.  

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga  tahun kedua 

yang mengalami penurunan ? 
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Sangat             Sangat 
tidak melanjutkan    merekomen- 

      dasi untuk 

melanjutkan 

 

Penurunan pendapatan terus terjadi hingga masuk pada 

tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini restaurant saudara semakin sepi 

pelanggan, sudah tidak banyak lagi yang datang, bahkan jika 

dihitung perhari, hanya sekitar dua atau tiga pelanggan yang datang 

ke restaurant saudara. Semakin menurunnya pelanggan yang datang 

membuat semakin menurun juga pendapatan dari restaurant saudara 

dan kemungkinan merugi dapat terjadi melihat keadaan seperti ini. 

Dan dapat berdampak kepada karyawan yang tidak dapat naik gaji, 

sehingga kinerja akan semakin memburuk.  

Pertanyaan :(Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK ) 

YA TIDAK 
Penurunan pendapatan berlangsung hingga 

tahun ketiga  



 
 

 

Melihat keadaan ini, saudara mencari informasi tentang restaurant 

pesaing tersebut, saudara melihat apakah yang membedakan antara 

milik saudara dengan pesaing, apakah lokasi yang mungkin kurang 

strategis, atau pelayanan yang kurang memuaskan. Tetapi, saudara 

sudah memikirkan bahwa akan sulit untuk dapat melanjutkan proyek 

ini. 

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun ketiga 

yang mengalami penurunan ? 
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Sangat             Sangat 
tidak melanjutkan    merekomen- 

      dasi untuk 
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Pada suatu ketika, saudara bertemu dengan rekan bisnis 

saudara yang pernah bekerjasama dengan saudara pada proyek 

sebelumnya. Saudara menceritakan bahwa proyek saudara yang saat 

ini berjalan, sedikit mengalami masalah. Ketika itu rekan saudara 

juga akan membangun proyek cafe point yang design cafenya seperti 

indomart point yang saat ini sedang mewabah di beberapa daerah. 

Rekan saudara mengatakan bahwa jika saudara menerima tawaran 

kerjasama ini, saudara akan menjadi manajer proyek tersebut. Tanpa 

berpikir panjang, saudara menerima tawaran tersebut dan 



 
 

 

melaporkan kerjasama ini kepada perusahaan, bahwa saudara akan 

bekerjasama untuk dapat tetap menyelamatkan restaurant saudara. 

 Kemudian saudara menentukan konsep keseluruhan dari cafe 

point yang akan anda bangun. Saudara menentukan bahwa konsep 

awal restaurant saudara akan diubah menjadi konsep cafe point yang 

disukai oleh para anak-anak muda seperti pada zaman saat ini. 

Dimana, bentuk pemilihan makanan dan cara pemesanan akan 

disamakan seperti indomart point, yaitu pelanggan memilih dan 

mengambil menu-menu makanan atau minuman sesuai keinginan, 

kemudian dibayarkan langsung ke kasir. Cafe point saudara juga 

akan dilengkapi dengan wi-fi untuk dapat digunakan oleh pelanggan 

secara bebas. Tempat duduk dan meja akan dibuat senyaman 

mungkin sehingga akan banyak menarik minat pelanggan untuk 

datang ke cafe point saudara. dengan adanya hal ini, saudara yakin 

akan tetap dapat bertahan dan dapat mengembalikan investasi awal 

yang sudah ditentukan. 

Pertanyaan : 

Apakah saudara meminta dana tambahan untuk tawaran investasi 

tersebut ? 
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Investasi diatas dapat dilanjutkan dan akan mendukung adanya 

future benefit yang akan menguntungkan. Namun, jika dilanjutkan 

tanpa investasi alternatif maka akan terdapat range % ROI sebesar 

10-11 %. Ketika itu bunga pasar sebesar 10,5 %. Dengan ini akan 

terdapat future benefit jika semua faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam keadaan stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kasus A2 

 Saudara adalah seorang manajer yang bekerja pada sebuah 

perusahaan waralaba rumah makan yang menjual chinesse food dan 

italian food. Saat ini perusahaan saudara ingin membuka cabang dan 

saudara diangkat sebagai manajer proyek. Pada lingkungan 

perusahaan, saudara adalah seorang manajaer yang mempunyai sifat 

berpasrah pada suatu keadaan, selalu meyakini bahwa suatu 

penurunan kinerja pada perusahaan merupakan diluar 

kemampuannya, dan saudara akan cenderung mengubah pendirian 

saudara. Terbukti pada proyek yang saudara jalankan sebelumnya 

tidak mengalami keberhasilan. Ketidakberhasilan proyek tersebut 

dikarenakan saudara tidak berusaha untuk dapat mempertahankan 

agar proyek tersebut tetap berjalan. Sehingga kondisi proyek tersebut 

mengalami kerugian. Namun, perusahaan masih memberikan 

kesempatan kepada saudara untuk menjalankan proyek yang saat ini 

akan saudara jalankan.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Anda adalah seorang manajer rumah makan 

chinesse food dan italian food yang 

memiliki sifat berpasrah 

 

 

Sebelum saudara membuka cabang, saudara menentukan lokasi 

tempat pembukaan cabang tersebut. Lokasi tersebut apakah sesuai 

jika dibuka restaurant yang jenis makanannya chinesse food dan 



 
 

 

italian food . Setelah ditafsir sudah cukup strategis, barulah saudara 

sebagai manajer proyek dapat membangun cabang di lokasi tersebut. 

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK Lokasi yang dituju sudah cukup strategis 

 

Dengan investasi awal sebesar Rp 10 milyar yang dalam hal 

ini saudara bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan 

proyek ini. Dan pemilik modal harus mampu mencapai 10% untuk 

dapat mengembalikan investasi selama 2 tahun pertama. Pada akhir 

tahun kedua perusahaan berjanji akan menambah investasi untuk 

memperluas cabang sebesar Rp 1,5 Milyar dengan persetujuan 

manajer. 

Pada awal tahun pertama penjualan pada restaurant yang 

saudara bangun masih sepi oleh pelanggan. Tidak banyak pelanggan 

yang datang dan mencoba makanan yang tersedia pada rumah makan 

yang saudara bangun. Tetapi, walaupun demikian restaurant suadara 

masih mendapat pendapatan dan tidak sampai merugi.  

Keadaan seperti ini berjalan hingga akhir tahun pertama. Namun, 

ketika masuk pada tahun kedua, restaurant yang saudara bangun 

semakin sepi dari pelanggan, hal ini dikarenakan restaurant saudara 

memiliki pesaing yang membuka restaurant yang berada dekat 

dengan lokasi restaurant yang saudara bangun. Pelanggan yang 

pernah datang ke restaurant anda, kini juga datang ke restaurant 



 
 

 

pesaing anda. Keadaan yang seperti ini membuat restaurant saudara 

semakin sepi dan pendapatan semakin menurun.  

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun kedua 

yang mengalami penurunan ? 
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Penurunan pendapatan terus terjadi hingga masuk pada 

tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini restaurant saudara semakin sepi 

pelanggan, sudah tidak banyak lagi yang datang, bahkan jika 

dihitung perhari, hanya sekitar dua atau tiga pelanggan yang datang 

ke restaurant saudara. Semakin menurunnya pelanggan yang datang 

membuat semakin menurun juga pendapatan dari restaurant saudara 

dan kemungkinan merugi dapat terjadi melihat keadaan seperti ini. 

Dan dapat berdampak kepada karyawan yang tidak dapat naik gaji, 

sehingga kinerja akan semakin memburuk.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Penurunan pendapatan berlangsung hingga 

tahun ketiga 

 



 
 

 

Saudara mendapat informasi dari beberapa pelanggan yang sudah 

pernah datang ke restaurant pesaing. Pelanggan tersebut mengatakan 

bahwa restaurant saudara memiliki perbedaan dengan restaurant 

pesaing, menu-menu yang ditawarkan berbeda dan harga lebih 

terjangkau. Pelayanannya pun sangat memuaskan dan tempatnya 

sangat nyaman. Dengan informasi yang saudara dapat, saudara 

berpikirakan sulit untuk dapat melanjutkan proyek ini. 

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun ketiga 

yang mengalami penurunan ? 
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Pada suatu ketika, saudara bertemu dengan rekan bisnis 

saudara yang pernah bekerjasama dengan saudara pada proyek 

sebelumnya. Saudara menceritakan bahwa proyek saudara yang saat 

ini berjalan, sedikit mengalami masalah. Ketika itu rekan saudara 

juga akan membangun proyek cafe point yang design cafenya seperti 

indomart point yang saat ini sedang mewabah di beberapa daerah. 

Rekan saudara mengatakan bahwa jika saudara menerima tawaran 

kerjasama ini, saudara akan menjadi manajer proyek tersebut. Tanpa 



 
 

 

berpikir panjang, saudara menerima tawaran tersebut dan 

melaporkan kerjasama ini kepada perusahaan, bahwa saudara akan 

bekerjasama untuk dapat tetap menyelamatkan restaurant saudara. 

 Kemudian saudara menentukan konsep keseluruhan dari cafe 

point yang akan anda bangun. Saudara menentukan bahwa konsep 

awal restaurant saudara akan diubah menjadi konsep cafe point yang 

disukai oleh para anak-anak muda seperti pada zaman saat ini. 

Dimana, bentuk pemilihan makanan dan cara pemesanan akan 

disamakan seperti indomart point, yaitu pelanggan memilih dan 

mengambil menu-menu makanan atau minuman sesuai keinginan, 

kemudian dibayarkan langsung ke kasir. Cafe point saudara juga 

akan dilengkapi dengan wi-fi untuk dapat digunakan oleh pelanggan 

secara bebas. Tempat duduk dan meja akan dibuat senyaman 

mungkin sehingga akan banyak menarik minat pelanggan untuk 

datang ke cafe point saudara. dengan adanya hal ini, saudara yakin 

akan tetap dapat bertahan dan dapat mengembalikan investasi awal 

yang sudah ditentukan. 

Pertanyaan : 

Apakah saudara meminta dana tambahan untuk tawaran investasi 

tersebut ? 
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Investasi diatas dapat dilanjutkan dan akan mendukung 

adanya future benefit yang akan menguntungkan. Namun, jika 

dilanjutkan tanpa investasi alternatif maka akan terdapat range % 

ROI sebesar 10-11 %. Ketika itu bunga pasar sebesar 10,5 %. 

Dengan ini akan terdapat future benefit jika semua faktor-faktor 

yang dipertimbangkan dalam keadaan stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kasus C1  

Saudara adalah seorang manajer yang bekerja pada sebuah 

perusahaan waralaba rumah makan yang menjual chinesse food dan 

italian food. Saat ini perusahaan saudara ingin membuka cabang dan 

saudara diangkat sebagai manajer proyek. Pada lingkungan 

perusahaan, saudara adalah seorang manajer yang mempunyai sifat 

berpasrah pada suatu keadaan, selalu meyakini bahwa suatu 

penurunan kinerja pada perusahaan merupakan diluar 

kemampuannya, dan saudara akan cenderung mengubah pendirian 

saudara. Terbukti pada proyek yang saudara jalankan sebelumnya 

tidak mengalami keberhasilan. Ketidakberhasilan proyek tersebut 

dikarenakan saudara tidak berusaha untuk dapat mempertahankan 

agar proyek tersebut tetap berjalan. Sehingga kondisi proyek tersebut 

mengalami kerugian. Namun, perusahaan masih memberikan 

kesempatan kepada saudara untuk menjalankan proyek yang saat ini 

akan saudara jalankan.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Anda adalah seorang manajer  dari rumah 

makan chinesse food dan italian food 

yang memiliki sifat berpasrah 

 

 

Sebelum saudara membuka cabang, saudara menentukan lokasi 

tempat pembukaan cabang tersebut. Lokasi tersebut apakah sesuai 

jika dibuka restaurant yang jenis makanannya chinesse  food dan 



 
 

 

italian food . Setelah ditafsir sudah cukup strategis, barulah saudara 

sebagai manajer proyek dapat membangun cabang di lokasi tersebut.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 
Lokasi yang dituju sudah cukup strategis 

 

 

Dengan investasi awal sebesar Rp 10 milyar yang dalam hal 

ini saudara bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan 

proyek ini. Dan pemilik modal harus mampu mencapai 10% untuk 

dapat mengembalikan investasi selama 2 tahun pertama. Pada akhir 

tahun kedua perusahaan berjanji akan menambah investasi untuk 

memperluas cabang sebesar Rp 1,5 Milyar dengan persetujuan 

manajer. 

 Pada awal tahun pertama penjualan pada restaurant yang 

saudara bangun masih sepi oleh pelanggan. Tidak banyak pelanggan 

yang datang dan mencoba makanan yang tersedia pada rumah makan 

yang saudara bangun. Tetapi, walaupun demikian restaurant suadara 

masih mendapat pendapatan dan tidak sampai merugi. Keadaan 

seperti ini berjalan hingga akhir tahun pertama.  Namun, ketika 

masuk pada tahun kedua, restaurant yang saudara bangun semakin 

sepi dari pelanggan, hal ini dikarenakan restaurant saudara memiliki 

pesaing yang membuka restaurant yang berada dekat dengan lokasi 

restaurant yang saudara bangun. Pelanggan yang pernah datang ke 

restaurant anda, kini juga datang ke restaurant pesaing anda. 



 
 

 

Keadaan yang seperti ini membuat restaurant saudara semakin sepi 

dan pendapatan semakin menurun.  

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga  tahun kedua 

yang mengalami penurunan ? 
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Penurunan pendapatan terus terjadi hingga masuk pada 

tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini restaurant saudara semakin sepi 

pelanggan, sudah tidak banyak lagi yang datang, bahkan jika 

dihitung perhari, hanya sekitar dua atau tiga pelanggan yang datang 

ke restaurant saudara. Semakin menurunnya pelanggan yang datang 

membuat semakin menurun juga pendapatan dari restaurant saudara 

dan kemungkinan merugi dapat terjadi melihat keadaan seperti ini. 

Dan dapat berdampak kepada karyawan yang tidak dapat naik gaji, 

sehingga kinerja akan semakin memburuk.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK 

 

 



 
 

 

YA TIDAK 

Penurunan pendapatan berlangsung 

hingga tahun ketiga  

 

 

Melihat keadaan ini, saudara mencari informasi tentang 

restaurant pesaing tersebut, saudara melihat apakah yang 

membedakan antara milik saudara dengan pesaing, apakah lokasi 

yang mungkin kurang strategis, atau pelayanan yang kurang 

memuaskan. Tetapi, saudara sudah memikirkan bahwa akan sulit 

untuk dapat melanjutkan proyek ini. 

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun ketiga 

yang mengalami penurunan ? 
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Kasus C2 

 Saudara adalah seorang manajer yang bekerja pada sebuah 

perusahaan waralaba rumah makan yang menjual chinesse food dan 

italian food. Saat ini perusahaan saudara ingin membuka cabang dan 

saudara diangkat sebagai manajer proyek. Pada lingkungan 

perusahaan, saudara adalah seorang manajaer yang mempunyai sifat 

berpasrah pada suatu keadaan, selalu meyakini bahwa suatu 

penurunan kinerja pada perusahaan merupakan diluar 

kemampuannya, dan saudara akan cenderung mengubah pendirian 

saudara. Terbukti pada proyek yang saudara jalankan sebelumnya 

tidak mengalami keberhasilan. Ketidakberhasilan proyek tersebut 

dikarenakan saudara tidak berusaha untuk dapat mempertahankan 

agar proyek tersebut tetap berjalan. Sehingga kondisi proyek tersebut 

mengalami kerugian. Namun, perusahaan masih memberikan 

kesempatan kepada saudara untuk menjalankan proyek yang saat ini 

akan saudara jalankan.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Anda adalah seorang manajer  dari rumah 

makan chinesse food dan italian food yang 

memiliki sifat berpasrah  

 

 

Sebelum saudara membuka cabang, saudara menentukan 

lokasi tempat pembukaan cabang tersebut. Lokasi tersebut apakah 

sesuai jika dibuka restaurant yang jenis makanannya chinesse food 



 
 

 

dan italian food . Setelah ditafsir sudah cukup strategis, barulah 

saudara sebagai manajer proyek dapat membangun cabang di lokasi 

tersebut.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 
Lokasi yang dituju sudah cukup strategis  

 

 

Dengan investasi awal sebesar Rp 10 milyar yang dalam hal 

ini saudara bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan 

proyek ini. Dan pemilik modal harus mampu mencapai 10% untuk 

dapat mengembalikan investasi selama 2 tahun pertama. Pada akhir 

tahun kedua perusahaan berjanji akan menambah investasi untuk 

memperluas cabang sebesar Rp 1,5 Milyar dengan persetujuan 

manajer. 

Pada awal tahun pertama penjualan pada restaurant yang 

saudara bangun masih sepi oleh pelanggan. Tidak banyak pelanggan 

yang datang dan mencoba makanan yang tersedia pada rumah makan 

yang saudara bangun. Tetapi, walaupun demikian restaurant suadara 

masih mendapat pendapatan dan tidak sampai merugi. Keadaan 

seperti ini berjalan hingga akhir tahun pertama.  Namun, ketika 

masuk pada tahun kedua, restaurant yang saudara bangun semakin 

sepi dari pelanggan, hal ini dikarenakan restaurant saudara memiliki 

pesaing yang membuka restaurant yang berada dekat dengan lokasi 

restaurant yang saudara bangun. Pelanggan yang pernah datang ke 

restaurant anda, kini juga datang ke restaurant pesaing anda. 



 
 

 

Keadaan yang seperti ini membuat restaurant saudara semakin sepi 

dan pendapatan semakin menurun.  

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun kedua 

yang mengalami penurunan ? 
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Penurunan pendapatan terus terjadi hingga masuk pada 

tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini restaurant saudara semakin sepi 

pelanggan, sudah tidak banyak lagi yang datang, bahkan jika 

dihitung perhari, hanya sekitar dua atau tiga pelanggan yang datang 

ke restaurant saudara. Semakin menurunnya pelanggan yang datang 

membuat semakin menurun juga pendapatan dari restaurant saudara 

dan kemungkinan merugi dapat terjadi melihat keadaan seperti ini. 

Dan dapat berdampak kepada karyawan yang tidak dapat naik gaji, 

sehingga kinerja akan semakin memburuk. 

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 
Penurunan pendapatan berlangsung hingga 

tahun ketiga 



 
 

 

 

Saudara mendapat informasi dari beberapa pelanggan yang 

sudah pernah datang ke restaurant pesaing. Pelanggan tersebut 

mengatakan bahwa restaurant saudara memiliki perbedaan dengan 

restaurant pesaing, menu-menu yang ditawarkan berbeda dan harga 

lebih terjangkau. Pelayanannya pun sangat memuaskan dan 

tempatnya sangat nyaman. Dengan informasi yang saudara dapat, 

saudara berpikirakan sulit untuk dapat melanjutkan proyek ini. 

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun ketiga 

yang mengalami penurunan ? 
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Kasus B1  

Saudara adalah seorang manajer yang bekerja pada sebuah 

perusahaan waralaba rumah makan yang menjual chinesse food dan 

italian food. Saat ini perusahaan saudara ingin membuka cabang dan 

saudara diangkat sebagai manajer proyek. Pada lingkungan 

perusahaan, saudara adalah seorang manajaer yang mempunyai 

keyakinan tinggi untuk dapat menjalankan suatu proyek dengan baik 

dan berhasil, memiliki sifat yang tidak mudah menyerah, dan 

memiliki pendirian yang teguh. Terbukti dengan saudara memiliki 

banyak prestasi yang saudara hasilkan ketika memimpin proyek 

sebelumnya. Proyek yang saudara jalankan mendapat apresiasi dari 

perusahaan, sehingga saudara mendapat penghargaan dari 

perusahaan berupa bonus gaji dan kesempatan menjadi manajer 

proyek pada proyek yang saat ini sauadara jalankan.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Anda adalah seorang manajer  dari rumah 

makan chinesse food dan italian food yang 

memiliki sifat tidak mudah menyerah 

 

 

Sebelum saudara membuka cabang, saudara menentukan 

lokasi tempat pembukaan cabang tersebut. Lokasi tersebut apakah 

sesuai jika dibuka restaurant yang jenis makanannya chinesse food 

dan italian. Setelah ditafsir sudah cukup strategis, barulah saudara 

sebagai manajer proyek dapat membangun cabang di lokasi tersebut.   



 
 

 

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 
Lokasi yang dituju sudah cukup strategis 

 

 

Dengan investasi awal sebesar Rp 10 milyar yang dalam hal 

ini saudara bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan 

proyek ini. Dan pemilik modal harus mampu mencapai 10% untuk 

dapat mengembalikan investasi selama 2 tahun pertama. Pada akhir 

tahun kedua perusahaan berjanji akan menambah investasi untuk 

memperluas cabang sebesar Rp 1,5 Milyar dengan persetujuan 

manajer. 

 Pada awal tahun pertama penjualan pada restaurant yang 

saudara bangun masih sepi oleh pelanggan. Tidak banyak pelanggan 

yang datang dan mencoba makanan yang tersedia pada rumah makan 

yang saudara bangun. Tetapi, walaupun demikian restaurant suadara 

masih mendapat pendapatan dan tidak sampai merugi. Keadaan 

seperti ini berjalan hingga akhir tahun pertama.  Namun, ketika 

masuk pada tahun kedua, restaurant yang saudara bangun semakin 

sepi dari pelanggan, hal ini dikarenakan restaurant saudara memiliki 

pesaing yang membuka restaurant yang berada dekat dengan lokasi 

restaurant yang saudara bangun. Pelanggan yang pernah datang ke 

restaurant anda, kini juga datang ke restaurant pesaing anda. 

Keadaan yang seperti ini membuat restaurant saudara semakin sepi 

dan pendapatan semakin menurun.  

 



 
 

 

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun kedua 

yang mengalami penurunan ? 
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Penurunan pendapatan terus terjadi hingga masuk pada 

tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini restaurant saudara semakin sepi 

pelanggan, sudah tidak banyak lagi yang datang, bahkan jika 

dihitung perhari, hanya sekitar dua atau tiga pelanggan yang datang 

ke restaurant saudara. Semakin menurunnya pelanggan yang datang 

membuat semakin menurun juga pendapatan dari restaurant saudara 

dan kemungkinan merugi dapat terjadi melihat keadaan seperti ini. 

Dan dapat berdampak kepada karyawan yang tidak dapat naik gaji, 

sehingga kinerja akan semakin memburuk.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Penurunan pendapatan berlangsung hingga 

tahun ketiga 

 

 



 
 

 

Melihat keadaan ini, saudara mencari informasi tentang 

restaurant pesaing tersebut, saudara melihat apakah yang 

membedakan antara milik saudara dengan pesaing, apakah lokasi 

yang mungkin kurang strategis, atau pelayanan yang kurang 

memuaskan. Oleh karena itu saudara tetap yakin bahwa proyek yang 

saudara bangun ini akan mendapat pelanggan dan pendapatan akan 

dapat terus meningkat sehingga dapat mengembalikan target 

investasi yang sudah ditentukan.  

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun ketiga 

yang mengalami penurunan ? 
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Pada suatu ketika, saudara bertemu dengan rekan bisnis 

saudara yang pernah bekerjasama dengan saudara pada proyek 

sebelumnya. Saudara menceritakan bahwa proyek saudara yang saat 

ini berjalan, sedikit mengalami masalah. Ketika itu rekan saudara 

juga akan membangun proyek cafe point yang design cafenya seperti 

indomart point yang saat ini sedang mewabah di beberapa daerah. 



 
 

 

Rekan saudara mengatakan bahwa jika saudara menerima tawaran 

kerjasama ini, saudara akan menjadi manajer proyek tersebut. Tanpa 

berpikir panjang, saudara menerima tawaran tersebut dan 

melaporkan kerjasama ini kepada perusahaan, bahwa saudara akan 

bekerjasama untuk dapat tetap menyelamatkan restaurant saudara. 

 Kemudian saudara menentukan konsep keseluruhan dari cafe 

point yang akan anda bangun. Saudara menentukan bahwa konsep 

awal restaurant saudara akan diubah menjadi konsep cafe point yang 

disukai oleh para anak-anak muda seperti pada zaman saat ini. 

Dimana, bentuk pemilihan makanan dan cara pemesanan akan 

disamakan seperti indomart point, yaitu pelanggan memilih dan 

mengambil menu-menu makanan atau minuman sesuai keinginan, 

kemudian dibayarkan langsung ke kasir. Cafe point saudara juga 

akan dilengkapi dengan wi-fi untuk dapat digunakan oleh pelanggan 

secara bebas. Tempat duduk dan meja akan dibuat senyaman 

mungkin sehingga akan banyak menarik minat pelanggan untuk 

datang ke cafe point saudara. dengan adanya hal ini, saudara yakin 

akan tetap dapat bertahan dan dapat mengembalikan investasi awal 

yang sudah ditentukan. 

Pertanyaan : 

Apakah saudara meminta dana tambahan untuk tawaran investasi 

tersebut ? 
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Investasi diatas dapat dilanjutkan dan akan mendukung 

adanya future benefit yang akan menguntungkan. Namun, jika 

dilanjutkan tanpa investasi alternatif maka akan terdapat range % 

ROI sebesar 10-11 %. Ketika itu bunga pasar sebesar 10,5 %. 

Dengan ini akan terdapat future benefit jika semua faktor-faktor 

yang dipertimbangkan dalam keadaan stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kasus B2  

Saudara adalah seorang manajer yang bekerja pada sebuah 

perusahaan waralaba rumah makan yang menjual chinesse food dan 

italian food. Saat ini perusahaan saudara ingin membuka cabang dan 

saudara diangkat sebagai manajer proyek. Pada lingkungan 

perusahaan, saudara adalah seorang manajaer yang mempunyai 

keyakinan tinggi untuk dapat menjalankan suatu proyek dengan baik 

dan berhasil, memiliki sifat yang tidak mudah menyerah, dan 

memiliki pendirian yang teguh. Terbukti dengan saudara memiliki 

banyak prestasi yang saudara hasilkan ketika memimpin proyek 

sebelumnya. Proyek yang saudara jalankan mendapat apresiasi dari 

perusahaan, sehingga saudara mendapat penghargaan dari 

perusahaan berupa bonus gaji dan kesempatan menjadi manajer 

proyek pada proyek yang saat ini sauadara jalankan. 

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Anda adalah seorang manajer  dari rumah makan 

chinesse food dan italian food yang memiliki 

sifat tidak mudah menyerah  

 

 

Sebelum saudara membuka cabang, saudara menentukan 

lokasi tempat pembukaan cabang tersebut. Lokasi tersebut apakah 

sesuai jika dibuka restaurant yang jenis makanannya chinesse food 

dan italian food. Setelah ditafsir sudah cukup strategis, barulah 



 
 

 

saudara sebagai manajer proyek dapat membangun cabang di lokasi 

tersebut.   

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 
Lokasi yang dituju sudah cukup strategis  

 

 

Dengan investasi awal sebesar Rp 10 milyar yang dalam hal 

ini saudara bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan 

proyek ini. Dan pemilik modal harus mampu mencapai 10% untuk 

dapat mengembalikan investasi selama 2 tahun pertama. Pada akhir 

tahun kedua perusahaan berjanji akan menambah investasi untuk 

memperluas cabang sebesar Rp 1,5 Milyar dengan persetujuan 

manajer. 

Pada awal tahun pertama penjualan pada restaurant yang 

saudara bangun masih sepi oleh pelanggan. Tidak banyak pelanggan 

yang datang dan mencoba makanan yang tersedia pada rumah makan 

yang saudara bangun. Tetapi, walaupun demikian restaurant suadara 

masih mendapat pendapatan dan tidak sampai merugi. Keadaan 

seperti ini berjalan hingga akhir tahun pertama.  Namun, ketika 

masuk pada tahun kedua, restaurant yang saudara bangun semakin 

sepi dari pelanggan, hal ini dikarenakan restaurant saudara memiliki 

pesaing yang membuka restaurant yang berada dekat dengan lokasi 

restaurant yang saudara bangun. Pelanggan yang pernah datang ke 

restaurant anda, kini juga datang ke restaurant pesaing anda. 



 
 

 

Keadaan yang seperti ini membuat restaurant saudara semakin sepi 

dan pendapatan semakin menurun.  

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun kedua 

yang mengalami penurunan ? 
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Penurunan pendapatan terus terjadi hingga masuk pada 

tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini restaurant saudara semakin sepi 

pelanggan, sudah tidak banyak lagi yang datang, bahkan jika 

dihitung perhari, hanya sekitar dua atau tiga pelanggan yang datang 

ke restaurant saudara. Semakin menurunnya pelanggan yang datang 

membuat semakin menurun juga pendapatan dari restaurant saudara 

dan kemungkinan merugi dapat terjadi melihat keadaan seperti ini. 

Dan dapat berdampak kepada karyawan yang tidak dapat naik gaji, 

sehingga kinerja akan semakin memburuk.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

 



 
 

 

YA TIDAK 

Penurunan pendapatan berlangsung hingga 

tahun ketiga  

 

 

Saudara mendapat informasi dari beberapa pelanggan yang 

sudah pernah datang ke restaurant pesaing. Pelanggan tersebut 

mengatakan bahwa restaurant saudara memiliki perbedaan dengan 

restaurant pesaing, menu-menu yang ditawarkan berbeda dan harga 

lebih terjangkau. Pelayanannya pun sangat memuaskan dan 

tempatnya sangat nyaman. Namun demikian, saudara tetap yakin 

bahwa proyek yang saudara bangun ini akan tetap dibuka dan dapat 

mengembalikan target investasi yang telah ditentukan sampai pada 

tahun ketiga. 

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun ketiga 

yang mengalami penurunan ? 
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Pada suatu ketika, saudara bertemu dengan rekan bisnis 

saudara yang pernah bekerjasama dengan saudara pada proyek 

sebelumnya. Saudara menceritakan bahwa proyek saudara yang saat 

ini berjalan, sedikit mengalami masalah. Ketika itu rekan saudara 

juga akan membangun proyek cafe point yang design cafenya seperti 

indomart point yang saat ini sedang mewabah di beberapa daerah. 

Rekan saudara mengatakan bahwa jika saudara menerima tawaran 

kerjasama ini, saudara akan menjadi manajer proyek tersebut. Tanpa 

berpikir panjang, saudara menerima tawaran tersebut dan 

melaporkan kerjasama ini kepada perusahaan, bahwa saudara akan 

bekerjasama untuk dapat tetap menyelamatkan restaurant saudara. 

 Kemudian saudara menentukan konsep keseluruhan dari cafe 

point yang akan anda bangun. Saudara menentukan bahwa konsep 

awal restaurant saudara akan diubah menjadi konsep cafe point yang 

disukai oleh para anak-anak muda seperti pada zaman saat ini. 

Dimana, bentuk pemilihan makanan dan cara pemesanan akan 

disamakan seperti indomart point, yaitu pelanggan memilih dan 

mengambil menu-menu makanan atau minuman sesuai keinginan, 

kemudian dibayarkan langsung ke kasir. Cafe point saudara juga 

akan dilengkapi dengan wi-fi untuk dapat digunakan oleh pelanggan 

secara bebas. Tempat duduk dan meja akan dibuat senyaman 

mungkin sehingga akan banyak menarik minat pelanggan untuk 

datang ke cafe point saudara. dengan adanya hal ini, saudara yakin 

akan tetap dapat bertahan dan dapat mengembalikan investasi awal 

yang sudah ditentukan. 



 
 

 

Pertanyaan : 

Apakah saudara meminta dana tambahan untuk tawaran investasi 

tersebut ? 
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Investasi diatas dapat dilanjutkan dan akan mendukung 

adanya future benefit yang akan menguntungkan. Namun, jika 

dilanjutkan tanpa investasi alternatif maka akan terdapat range % 

ROI sebesar 10-11 %. Ketika itu bunga pasar sebesar 10,5 %. 

Dengan ini akan terdapat future benefit jika semua faktor-faktor 

yang dipertimbangkan dalam keadaan stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kasus D1  

Saudara adalah seorang manajer yang bekerja pada sebuah 

perusahaan waralaba rumah makan yang menjual chinesse food dan 

italian food. Saat ini perusahaan saudara ingin membuka cabang dan 

saudara diangkat sebagai manajer proyek. Pada lingkungan 

perusahaan, saudara adalah seorang manajaer yang mempunyai 

keyakinan tinggi untuk dapat menjalankan suatu proyek dengan baik 

dan berhasil, memiliki sifat yang tidak mudah menyerah, dan 

memiliki pendirian yang teguh. Terbukti dengan saudara memiliki 

banyak prestasi yang saudara hasilkan ketika memimpin proyek 

sebelumnya. Proyek yang saudara jalankan mendapat apresiasi dari 

perusahaan, sehingga saudara mendapat penghargaan dari 

perusahaan berupa bonus gaji dan kesempatan menjadi manajer 

proyek pada proyek yang saat ini sauadara jalankan.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Anda adalah seorang manajer  dari rumah 

makan chinesse food dan italian food yang 

memiliki sifat tidak mudah menyerah  

 

 

Sebelum saudara membuka cabang, saudara menentukan 

lokasi tempat pembukaan cabang tersebut. Lokasi tersebut apakah 

sesuai jika dibuka restaurant yang jenis makanannya chinesse food 

dan italian. Setelah ditafsir sudah cukup strategis, barulah saudara 

sebagai manajer proyek dapat membangun cabang di lokasi tersebut.   



 
 

 

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Lokasi yang dituju sudah cukup 

strategis  

 

 

Dengan investasi awal sebesar Rp 10 milyar yang dalam hal 

ini saudara bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan 

proyek ini. Dan pemilik modal harus mampu mencapai 10% untuk 

dapat mengembalikan investasi selama 2 tahun pertama. Pada akhir 

tahun kedua perusahaan berjanji akan menambah investasi untuk 

memperluas cabang sebesar Rp 1,5 Milyar dengan persetujuan 

manajer. 

 Pada awal tahun pertama penjualan pada restaurant yang 

saudara bangun masih sepi oleh pelanggan. Tidak banyak pelanggan 

yang datang dan mencoba makanan yang tersedia pada rumah makan 

yang saudara bangun. Tetapi, walaupun demikian restaurant suadara 

masih mendapat pendapatan dan tidak sampai merugi. Keadaan 

seperti ini berjalan hingga akhir tahun pertama.  Namun, ketika 

masuk pada tahun kedua, restaurant yang saudara bangun semakin 

sepi dari pelanggan, hal ini dikarenakan restaurant saudara memiliki 

pesaing yang membuka restaurant yang berada dekat dengan lokasi 

restaurant yang saudara bangun. Pelanggan yang pernah datang ke 

restaurant anda, kini juga datang ke restaurant pesaing anda. 

Keadaan yang seperti ini membuat restaurant saudara semakin sepi 

dan pendapatan semakin menurun.  



 
 

 

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun kedua 

yang mengalami penurunan ? 
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Penurunan pendapatan terus terjadi hingga masuk pada 

tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini restaurant saudara semakin sepi 

pelanggan, sudah tidak banyak lagi yang datang, bahkan jika 

dihitung perhari, hanya sekitar dua atau tiga pelanggan yang datang 

ke restaurant saudara. Semakin menurunnya pelanggan yang datang 

membuat semakin menurun juga pendapatan dari restaurant saudara 

dan kemungkinan merugi dapat terjadi melihat keadaan seperti ini. 

Dan dapat berdampak kepada karyawan yang tidak dapat naik gaji, 

sehingga kinerja akan semakin memburuk.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Penurunan pendapatan berlangsung 

hingga tahun ketiga  

 

 



 
 

 

Melihat keadaan ini, saudara mencari informasi tentang 

restaurant pesaing tersebut, saudara melihat apakah yang 

membedakan antara milik saudara dengan pesaing, apakah lokasi 

yang mungkin kurang strategis, atau pelayanan yang kurang 

memuaskan. Oleh karena itu saudara tetap yakin bahwa proyek yang 

saudara bangun ini akan mendapat pelanggan dan pendapatan akan 

dapat terus meningkat sehingga dapat mengembalikan target 

investasi yang sudah ditentukan.  

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun ketiga 

yang mengalami penurunan ? 
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Kasus D2  

Saudara adalah seorang manajer yang bekerja pada sebuah 

perusahaan waralaba rumah makan yang menjual chinesse food dan 

italian food. Saat ini perusahaan saudara ingin membuka cabang dan 

saudara diangkat sebagai manajer proyek. Pada lingkungan 

perusahaan, saudara adalah seorang manajaer yang mempunyai 

keyakinan tinggi untuk dapat menjalankan suatu proyek dengan baik 

dan berhasil, memiliki sifat yang tidak mudah menyerah, dan 

memiliki pendirian yang teguh. Terbukti dengan saudara memiliki 

banyak prestasi yang saudara hasilkan ketika memimpin proyek 

sebelumnya. Proyek yang saudara jalankan mendapat apresiasi dari 

perusahaan, sehingga saudara mendapat penghargaan dari 

perusahaan berupa bonus gaji dan kesempatan menjadi manajer 

proyek pada proyek yang saat ini sauadara jalankan. 

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Anda adalah seorang manajer  dari rumah 

makan chinesse food dan italian food yang 

memiliki sifat tidak mudah menyerah  

 

 

Sebelum saudara membuka cabang, saudara menentukan 

lokasi tempat pembukaan cabang tersebut. Lokasi tersebut apakah 

sesuai jika dibuka restaurant yang jenis makanannya chinesse food 

dan italian food. Setelah ditafsir sudah cukup strategis, barulah 



 
 

 

saudara sebagai manajer proyek dapat membangun cabang di lokasi 

tersebut.   

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

YA TIDAK 

Lokasi yang dituju sudah cukup 

strategis  

 

 

Dengan investasi awal sebesar Rp 10 milyar yang dalam hal 

ini saudara bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan 

proyek ini. Dan pemilik modal harus mampu mencapai 10% untuk 

dapat mengembalikan investasi selama 2 tahun pertama. Pada akhir 

tahun kedua perusahaan berjanji akan menambah investasi untuk 

memperluas cabang sebesar Rp 1,5 Milyar dengan persetujuan 

manajer. 

Pada awal tahun pertama penjualan pada restaurant yang 

saudara bangun masih sepi oleh pelanggan. Tidak banyak pelanggan 

yang datang dan mencoba makanan yang tersedia pada rumah makan 

yang saudara bangun. Tetapi, walaupun demikian restaurant suadara 

masih mendapat pendapatan dan tidak sampai merugi. Keadaan 

seperti ini berjalan hingga akhir tahun pertama.  Namun, ketika 

masuk pada tahun kedua, restaurant yang saudara bangun semakin 

sepi dari pelanggan, hal ini dikarenakan restaurant saudara memiliki 

pesaing yang membuka restaurant yang berada dekat dengan lokasi 

restaurant yang saudara bangun. Pelanggan yang pernah datang ke 

restaurant anda, kini juga datang ke restaurant pesaing anda. 



 
 

 

Keadaan yang seperti ini membuat restaurant saudara semakin sepi 

dan pendapatan semakin menurun.  

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun kedua 

yang mengalami penurunan ? 
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Penurunan pendapatan terus terjadi hingga masuk pada 

tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini restaurant saudara semakin sepi 

pelanggan, sudah tidak banyak lagi yang datang, bahkan jika 

dihitung perhari, hanya sekitar dua atau tiga pelanggan yang datang 

ke restaurant saudara. Semakin menurunnya pelanggan yang datang 

membuat semakin menurun juga pendapatan dari restaurant saudara 

dan kemungkinan merugi dapat terjadi melihat keadaan seperti ini. 

Dan dapat berdampak kepada karyawan yang tidak dapat naik gaji, 

sehingga kinerja akan semakin memburuk.  

Pertanyaan : (Silanglah jawaban yang sesuai YA/TIDAK) 

 



 
 

 

YA TIDAK 

Penurunan pendapatan berlangsung hingga 

tahun ketiga  

 

 

Saudara mendapat informasi dari beberapa pelanggan yang 

sudah pernah datang ke restaurant pesaing. Pelanggan tersebut 

mengatakan bahwa restaurant saudara memiliki perbedaan dengan 

restaurant pesaing, menu-menu yang ditawarkan berbeda dan harga 

lebih terjangkau. Pelayanannya pun sangat memuaskan dan 

tempatnya sangat nyaman. Namun demikian, saudara tetap yakin 

bahwa proyek yang saudara bangun ini akan tetap dibuka dan dapat 

mengembalikan target investasi yang telah ditentukan sampai pada 

tahun ketiga. 

Pertanyaan : 

Seberapa besar kemungkinan saudara akan melanjutkan proyek 

tersebut dengan melihat kondisi pendapatan hingga tahun ketiga 

yang mengalami penurunan ? 
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Lampiran 2. Rekapitulasi Manipulation Cheks 

 

Kasus 

Jawaban Partisipan 

3 Jawaban 

benar semua 

2 jawaban 

benar 

1 jawaban 

benar 

1 4 partisipan 3 partisipan 2 partisipan 

2 3 partipisan 4 partisipan 2 partisipan 

3 8 partisipan 1 partisipan 1 partisipan 

4 8 partisipan 1 partisipan 1 partisipan 

5 3 partisipan 3 partisipan 1 partisipan 

6 3 partisipan 3 partisipan 1 partisipan 

7 5 partisipan 2 partisipan 0 partisipan 

8 5 partisipan 2 partisipan 0 partisipan 

Total 39 partisipan 19 partisipan 8 partisipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 3. Rekapitulasi Jawaban Partisipan 

Kasus  Jumlah 

Partisipan 

Internal/ 

Eksternal 

Informasi 

Akuntansi/Informasi 

Alternatif 

A1 1 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 2 Eksternal Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 3 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

 4 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

 5 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 6 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 7 Eksternal Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 8 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

 9 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

A2 10 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 11 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 



 
 

 

Informasi Alternatif 

 12 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

 13 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 14 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 15 Eksternal Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 16 Eksternal Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 17 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

 18 Eksternal Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

B1 19 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 20 Internal  Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 21 Internal  Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 22 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

 23 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 



 
 

 

 24 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 25 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 26 Internal  Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 27 Internal  Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 28 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

B2 29 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 30 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 31 Internal  Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 32 Internal  Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 33 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

 34 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 35 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 36 Internal  Terdapat informasi 



 
 

 

akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 37 Internal  Terdapat informasi 
akuntansi dan 

Informasi Alternatif 

 38 Internal  Terdapat informasi 

akuntansi dan 
Informasi Alternatif 

C1 39 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 40 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 41 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 42 Eksternal Tidak terdapat 
informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 43 Eksternal Tidak terdapat 
informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 44 Eksternal Tidak terdapat 
informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 45 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

C2 46 Eksternal Tidak terdapat 



 
 

 

informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 47 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 48 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 

dan Informasi 
Alternatif 

 49 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 

dan Informasi 
Alternatif 

 50 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 51 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 52 Eksternal Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

D1 53 Internal  Tidak terdapat 
informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 54 Internal  Tidak terdapat 
informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 55 Internal  Tidak terdapat 
informasi akuntansi 



 
 

 

dan Informasi 

Alternatif 

 56 Internal  Tidak terdapat 
informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 57 Internal  Tidak terdapat 
informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 58 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 

dan Informasi 

Alternatif 

 59 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 

dan Informasi 
Alternatif 

D2 60 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 

dan Informasi 
Alternatif 

 61 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 

dan Informasi 
Alternatif 

 62 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 63 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 64 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 



 
 

 

Alternatif 

 65 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 66 Internal  Tidak terdapat 

informasi akuntansi 
dan Informasi 

Alternatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 4. Hasil Input ANOVA 

Levene’s Test of Equality 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,624 3 53 ,195 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + exin 

Pengujian Hipotesis Pertama-Analisis ANOVA 

Source 

Type III Sum 

of Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
2.002

a
 1 2.002 .004 .947 

Intercept 118472.590 1 118472.590 261.971 .000 

Exin 2.002 1 2.002 .004 .007 

Error 14471.528 32 452.235   

Total 133300.000 34    

Corrected 

Total 
14473.529 33 

   

a. R Squared = .000 (Adjusted R Squared = -.031) 

Internal Levene’s Test of Equality of Error Variances 

Dependent Variable : Seleskom 1 

F df1 df2 Sig. 

.247 1 30 .623 



 
 

 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 

variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + INVALTER1 

Pengujian Hipotesis Kedua-Analisis ANOVA 

Internal 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 
134.127

a
 1 134.127 1.054 .313 

Intercept 384.127 1 384.127 3.020 .093 

INVALTE

R1 
134.127 1 134.127 1.054 .313 

Error 3815.873 30 127.196   

Total 4400.000 32    

Corrected 

Total 
3950.000 31 

   

a. R Squared = .034 (Adjusted R Squared = .002) 

Eksternal Levene’ss Test of Equality of Error Variances 

Dependent Variable : Seleskom 1 

F df1 df2 Sig. 

.048 1 31 .828 

 

 



 
 

 

Pengujian Hipotesis Kedua-Analisis ANOVA 

Eksternal 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 
94.338

a
 1 94.338 .318 .577 

Intercept 348.884 1 348.884 1.175 .287 

INVALTER 94.338 1 94.338 .318 .577 

Error 9202.632 31 296.859   

Total 9600.000 33    

Corrected 

Total 
9296.970 32 

   

a. R Squared = .010 (Adjusted R Squared = -.022) 

 

Levene’s Test of Equality of Error Variances 

Dependent Variable : Seleskom 1 

F df1 df2 Sig. 

2.484 1 63 .120 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + futureben 

 

 



 
 

 

Pengujian Hipotesis Ketiga-Analisis ANOVA 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 
1767.569

a
 1 1767.569 2.279 .136 

Intercept 198549.108 1 198549.108 256.024 .000 

Futureben 1767.569 1 1767.569 2.279 .036 

Error 48857.046 63 775.509   

Total 247800.000 65    

Corrected 

Total 
50624.615 64 

   

a. R Squared = .035 (Adjusted R Squared = .020) 
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