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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh determinan kinerja 

kelompok dalam konteks pengambilan keputusan taktis yang meliputi otoritas 

alokasi upaya, heterogenitas sumber daya, dan kejelasan target kinerja dalam 

lingkungan multitugas. Fenomena globalisasi menyebabkan penelitian tentang 

kinerja kelompok menjadi semakin penting karena organisasi modern semakin 

dituntut untuk mengubah cara pandangnya terhadap bisnis dengan lebih bersandar 

pada struktur kerja dan kinerja berbasis kelompok. Hasil penelitian sebelumnya 

tidak bisa berlaku sepenuhnya karena kondisi lingkungan bisnis yang sangat 

berbeda dengan kondisi di masa lalu. 

Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen antarsubjek, dengan 

desain faktorial 2 x 2 x 2. Faktor dalam eksperimen ini adalah Otoritas alokasi 

upaya (tidak ada otoritas dan ada otoritas), Heterogenitas sumber daya (homogen 

dan heterogen), dan Kejelasan target kinerja (rendah dan tinggi). Variabel 

dependen dalam eksperimen ini adalah Kinerja Kelompok (group performance). 

Orang yang berperan serta sebagai subjek dalam eksperimen ini adalah mahasiswa 

program studi Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah Akuntansi 

Manajemen.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas alokasi upaya terbukti 

berpengaruh terhadap kinerja kelompok dalam pengambilan keputusan taktis. 

Heterogenitas sumber daya juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja kelompok. 

Kejelasan target kinerja belum terbukti berpengaruh terhadap kinerja kelompok. 

Interaksi otoritas alokasi upaya dan heterogenitas sumber daya terbukti 

berpengaruh terhadap kinerja kelompok, sedangkan interaksi seluruh variabel 

independen belum terbukti berpengaruh terhadap kinerja kelompok. 

 

Kata kunci: heterogenitas sumber daya, kejelasan target kinerja, kinerja 

kelompok, otoritas alokasi upaya, pengambilan keputusan taktis 
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