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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Husein Umar (2008) kontrol manajemen adalah usaha sistematis 

untuk menetapkan standar prestasi dan perencanaan sasaran guna mendesain 

sistem informasi umpan-balik, membandingkan sistem kerja yang ada dengan 

standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua 

sumber perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

organisasi. Penelitian Holderness et al (2014) dalam Garett (2015) menunjukkan 

bahwa tiap individu memiliki karakteristik seperti ciri-ciri kepribadian, dapat 

mempengaruhi seorang karyawan dalam menanggapi kontrol. Penelitian Coletti 

(2005) dan Jace Garret (2015) menunjukkan kontrol berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepercayaan. Riset Christ (2012, 2013), Falk dan Kosfeld (2006) 

mendukung riset Coletti (2005) dan Garret (2015) yang menyatakan bahwa 

keputusan untuk melakukan kontrol juga dapat memiliki dampak negatif pada 

kepercayaan. Penelitian Garett (2015) menguji mengenai pengaruh kontrol 

terhadap kepercayaan rekan kerja. Dalam penelitian Garett (2015) menunjukkan 

bahwa adanya kontrol memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan rekan kerja. 

Menurut Costa (2003) perilaku-perilaku yang mengindikasikan sebuah 

kepercayaan terhadap rekan kerja meliputi komunikasi terbuka dan kesediaan 

untuk dipengaruhi. 
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Selain itu, Costa (2003) dalam Sheng, Tian, & Chen (2010)  menyatakan 

bahwa kepercayan terhadap rekan kerja juga merupakan faktor yang sangat 

penting dalam hubungan interpersonal dan interaksi kelompok di tempat kerja. 

Garett (2015) juga mengatakan bahwa kontrol yang dilakukan manajer memiliki 

dampak yang negatif pada kepercayaan rekan kerja bagi karyawan. Menurut Tan 

dan Lim (2009) kepercayaan rekan kerja merupakan faktor penentu yang penting 

dari kepercayaan karyawan dalam sebuah organisasi. Lau dan Liden (2008) juga 

berpendapat bahwa sifat saling tergantung dari sebagian besar tugas pekerjaan 

yang diberikan membutuhkan kepercayaan rekan kerja dan kerjasama antar satu 

sama lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Kerjasama ini mendorong 

kepercayaan individu yang berkontribusi kolektif untuk organisasi dan umumnya 

kompensasi atau hukuman merupakan kontribusi kolektif. Hasil penelitian Garrett 

(2015) mengatakan bahwa efek kontrol pada kepercayaan rekan kerja di tingkat 

individu akan menurunkan kepercayaan rekan kerja. 

Selain meneliti pengaruh kontrol terhadap kepercayaan rekan kerja, Garett 

(2015) juga meneliti mengenai pengaruh kontrol terhadap usaha karyawan. 

Penelitian Christ (2013), Falk dan Kosfeld (2006) dalam penelitian Garett (2015) 

menemukan bahwa usaha karyawan dapat menurun ketika kontrol dilakukan pada 

tingkat individu. Selain itu, menurut Christ (2008, 2012, 2013) serta Falk dan 

Kosfeld (2006) dalam penelitian Garett (2015) persepsi ketidakpercayaan rekan 

kerja dapat memiliki efek negatif terhadap usaha karyawan, kerjasama, dan 

kepercayaan karyawan di manajemen. Penelitian Cardinaels dan Yin (2015) 

dalam penelitian Garett (2015) menunjukkan bahwa keputusan manajer dalam 
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melakukan kontrol selain mempengaruhi persepsi karyawan terhadap rekan kerja 

mereka juga dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Hasil penelitian Garett 

(2015) menunjukkan bahwa usaha karyawan cenderung terpengaruh negatif 

terhadap penerapan kontrol. Namun, menurut Dekker (2004) dalam penelitian 

Garett (2015) jika karyawan memiliki kinerja yang buruk maka mereka dapat 

menerima kontrol yang diterapkan dan mungkin tidak merespon negatif pada 

kontrol tersebut. Hasil penelitian Garett (2015) juga menemukan bahwa adanya 

kontrol memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi usaha karyawan 

atau hubungan karyawan dengan manajer.  

Hasil penelitian Garett (2015) menyatakan bahwa adanya kontrol dapat 

menurunkan kepercayaan rekan kerja dan berpengaruh negatif pula terhadap 

usaha karyawan. Selain itu, hasil penelitian Garett (2015) juga menunjukkan 

bahwa ketika karyawan memiliki kepercayaan diri tinggi maka cenderung lebih 

terpengaruh negatif terhadap penerapan kontrol pada kepercayaan rekan kerja dan 

usaha karyawan. Garett (2015) menemukan bahwa ketika manajer menerapkan 

kontrol, karyawan yang memiliki kepercayaan diri rendah akan mengeluarkan 

usaha yang jauh lebih rendah daripada karyawan yang memiliki kepercayaan diri 

tinggi. Selain itu, Garett (2015) juga menemukan bahwa adanya kontrol akan 

menurunkan kepercayaan rekan kerja bagi karyawan yang memiliki kepercayaan 

diri tinggi. Hasil riset ini tidak mendukung pemahaman kontrol sebagai konsep 

yang memiliki peran positif, sehingga hal penting untuk dipertimbangkan adalah 

adanya penerapan  tipe kontrol penalti dan bonus dimana kedua tipe kontrol 

tersebut akan memiliki pengaruh yang berbeda bagi kepercayaan rekan kerja dan 
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usaha karyawan. Penalti menurut Kennneth and Wim (2014) dalam organisasi 

merupakan bentuk imbalan negatif yang diberikan oleh perusahaan dan dapat 

dikatakan juga bahwa penalti ditunjukkan dengan tidak adanya imbalan positif 

oleh perusahaan terhadap karyawannya. Menurut Husein Umar (2003:93) salah 

satu fungsi kontrol adalah mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan 

dengan melakukan kontrol secara rutin disertai ketegasan dalam pengawasan, 

yaitu dengan pemberian penalti semestinya terhadap penyimpangan atau 

kesalahan yang terjadi. Menurut Mangkunegara (2000) penalti merupakan 

ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki karyawan pelanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 

Tujuan adanya pinalti ini agar karyawan yang melanggar bisa merasa jera dan 

tidak akan mengulang kesalahan yang sama.  

Lain halnya dengan tipe kontrol bonus, menurut Kenneth and Wim (2014) 

bonus adalah bagian penting dari penyusunan pengendalian hasil yang digunakan 

untuk mengarahkan perilaku karyawan secara langsung. Bonus ini juga 

merupakan imbalan positif yang diberikan oleh perusahaan bagi karyawannya. 

Menurut Robert and Vijay (2003) karyawan yang menerima bonus adalah mereka 

yang menunjukkan prestasi sesuai dengan cara yang telah disetujui bersama. Hani 

Handoko (2008) menyatakan bahwa bonus penting bagi karyawan sebagai 

individu karena besarnya bonus akan mencerminkan ukuran karya mereka 

diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Menurut Sarwoto 

(1996) bonus merupakan sarana motivasi, dapat berupa perangsang atau 
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pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri 

mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi. 

Kedua tipe kontrol yaitu penalti dan bonus mempunyai efek yang berbeda 

pada kepercayaan rekan kerja dan usaha karyawan ketika karyawan memiliki 

kepercayaan diri tinggi dan karyawan yang memiliki kepercayaan diri rendah 

sehingga hal ini menjadi penting untuk riset ini. Pada penelitian Garett (2015) 

hanya menguji satu tipe kontrol saja yang membatasi pilihan karyawan sehingga 

dapat memudahkan perbandingan hasil dengan penelitian sebelumnya yaitu dari 

Christ (2013) serta Folk dan Kosfeld (2006). Maka dari itu peneliti ingin 

mengembangkan penelitian dari Garett (2015) dengan menambahkan tipe kontrol  

yaitu penalti dan bonus. Dengan adanya penerapan tipe kontrol bonus dan penalti 

tersebut maka akan memiliki hasil yang berbeda terhadap kepercayaan rekan kerja 

dan usaha karyawan ketika karyawan memiliki kepercayaan diri tinggi dan 

karyawan yang memiliki kepercayaan diri rendah. Sehingga tujuan penelitian ini 

adalah ingin menunjukkan adanya perbedaan tanggapan dari karyawan jika tipe 

kontrol bonus dan penalti diterapkan. Selain itu, peneliti juga ingin membuktikan 

bahwa bonus dan penalti memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kepercayaan 

rekan kerja dan usaha karyawan saat karyawan memiliki kepercayaan diri tinggi 

dan karyawan yang memiliki kepercayaan diri rendah.  

1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah ketika kepercayaan diri karyawan tinggi maka karyawan dengan 

tipe kontrol bonus memiliki kepercayaan rekan kerja lebih tinggi daripada 

karyawan dengan tipe kontrol penalti? 
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2. Apakah ketika kepercayaan diri karyawan rendah maka karyawan dengan 

tipe kontrol bonus memiliki kepercayaan rekan kerja lebih tinggi daripada 

karyawan dengan tipe kontrol penalti? 

3. Apakah ketika kepercayaan diri karyawan tinggi maka karyawan dengan 

tipe kontrol penalti memiliki usaha karyawan lebih tinggi daripada 

karyawan dengan tipe kontrol bonus? 

4. Apakah ketika kepercayaan diri karyawan rendah maka karyawan dengan 

tipe kontrol bonus memiliki usaha karyawan lebih tinggi daripada 

karyawan dengan tipe kontrol penalti? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui ketika kepercayaan diri karyawan tinggi maka 

karyawan dengan tipe kontrol bonus memiliki kepercayaan rekan kerja 

lebih tinggi daripada karyawan dengan tipe kontrol penalti? 

b. Untuk mengetahui ketika kepercayaan diri karyawan rendah maka 

karyawan dengan tipe kontrol bonus memiliki kepercayaan rekan kerja 

lebih tinggi daripada karyawan dengan tipe kontrol penalti? 

c. Untuk mengetahui ketika kepercayaan diri karyawan tinggi maka 

karyawan dengan tipe kontrol penalti memiliki usaha karyawan lebih 

tinggi daripada karyawan dengan tipe kontrol bonus? 
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d. Untuk mengetahui ketika kepercayaan diri karyawan rendah maka 

karyawan dengan tipe kontrol bonus memiliki usaha karyawan lebih tinggi 

daripada karyawan dengan tipe kontrol penalti? 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teori 

Penelitian ini mendukung teori penguatan (reinforcement) dan teori 

harapan Victor Vroom. Teori penguatan menjelaskan mengenai tipe 

kontrol bonus dan penalti sedangkan teori harapan menjelaskan mengenai 

usaha karyawan sehingga kedua teori tersebut dapat mendukung hasil 

penelitian. 

b. Manfaat Praktik 

Adanya riset ini dapat memberikan masukan kepada manajemen 

perusahaan dalam memilih tipe kontrol yang tepat dimana kontrol yang 

dilakukan manajemen dapat memberikan efek positif bagi karyawan 

sehingga tujuan suatu perusahaan dapat tercapai dengan adanya kerjasama 

yang baik antara manajer dan karyawan perusahaan. 

c. Manfaat Riset 

Penelitian ini memperbaiki penelitian sebelumnya yaitu penelitian Jace 

Garett (2015) dengan membandingkan dua tipe kontrol yang berbeda yaitu 

tipe kontrol bonus dan penalti. Selain itu, dengan adanya riset ini dapat 

berkontribusi memberikan ide pada penelitian selanjutnya dengan 

mengembangkan kelemahan yang ada di riset ini. 
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