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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan pastinya ingin memperoleh laba yang tinggi sehingga 

harus memiliki target yang telah ditetapkan untuk dicapai. Hal tersebut 

mengharuskan perusahaan membuat perencanaan atau strategi untuk 

mengendalikan kegiatan dalam perusahaan agar dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan. Dalam sebuah perusahaan, anggaran merupakan suatu alat yang 

penting dalam pembuatan perencanaan operasional perusahaan yang efektif. 

Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan untuk 

mencapai targetnya, mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan apakah sudah 

maksimal atau belum, dan membantu untuk mengevaluasi apakah sumber daya 

telah dialokasikan dengan efisien. Satu masalah umum yang terkait dengan proses 

penetapan anggaran adalah manajer penganggaran memanipulasi kemampuan 

kinerjanya yaitu dengan melakukan budgetary slack atau adanya selisih yang 

disengaja antara taksiran anggaran yang sebenarnya dan yang diajukan.  

Untuk mengatasi adanya budgetary slack diperlukan adanya sistem kontrol. 

Sistem kontrol ini terdiri dari kontrol formal dan informal. Kontrol formal adalah 

suatu sistem yang terstruktur berisi struktur, kebijakan, dan prosedur dalam suatu 

organisasi yang harus dijalankan, sedangkan kontrol informal adalah suatu sistem 

yang berhubungan dengan relasi antar anggota yang sifatnya menyesuaikan 

kebutuhan. Kontrol formal sangat mahal bagi perusahaan (George P. Baker et al., 

1988) dan kadang-kadang dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan 
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meningkat (Kramer 1999). Sebuah penelitian dari Christ et al., (2012) 

mengungkapkan bahwa kontrol formal dapat memiliki konsekuensi negatif 

misalnya, upaya kerja dan kinerja karyawan yang lebih rendah dan mengurangi 

kepercayaan. Oleh karena itu, kontrol  informal ini menjadi penting karena dapat 

melengkapi atau menambah keamanan sistem kontrol manajemen dalam suatu 

organisasi. Hal tersebut dibuktikan dari sebuah penelitian tentang kontrol informal 

seperti kepercayaan pada atasan yang dapat mengurangi budgetary slack, (Chong 

and Syarifuddin 2010). 

Penelitian tentang impression management (Brown, 1997; Elsbach & 

Sutton, 1992; Ginzel et al., 1992 dalam Vincent K. Chong Chanel Y. Loy, 2015) 

mengatakan bahwa reputasi pemimpin dapat mempengaruhi perilaku orang lain 

dimana selain para pemimpin dapat memastikan efisiensi dan efektivitas 

operasional,  dan memenuhi tujuan organisasi, mereka juga dapat mempengaruhi 

perilaku bawahan. Jika para pemimpin menggambarkan tingkat integritas dan 

kejujuran yang tinggi, ada kecenderungan bawahan untuk meniru perilaku 

semacam itu. Intinya, reputasi pemimpin memiliki dampak penting dan berpotensi 

sebagai kontrol informal yang efektif untuk mengurangi budgetary slack.  

Faktor ini dipilih berdasarkan social learning theory dan impression 

management theory. Social learning theory yang dikemukakan oleh Bandura pada 

tahun 1977 memperkenalkan pembelajaran (pemodelan), simbolisme, dan 

pengendalian diri.  Seperti meniru orang tua, teman, pahlawan, guru, pelatih, 

mentor, dan pemimpin terhormat lainnya karena mengenal mereka. Akibatnya, 

perilaku seseorang tergantung oleh lingkungan sekitarnya (Gibson et al., 2014). 
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Dengan demikian, dalam kondisi pemimpin dengan reputasi yang baik seperti 

integritas yang kuat dan manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku 

bawahan. Sehingga, diharapkan bawahan akan termotivasi untuk melakukan hal 

yang benar dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perusahaan karena memiliki 

contoh yang baik. Dan juga sebaliknya, ketika reputasi pemimpin buruk, maka 

bawahan juga akan termotivasi untuk mengikuti perilaku buruk yang dilakukan 

oleh atasannya karena mereka tidak mendapatkan contoh yang baik dari 

atasannya. Sedangkan impression management theory oleh Tedeschi & Riess pada 

tahun 1981 adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mempengaruhi kesan orang lain yang akan terbentuk tentang mereka (Tedeschi & 

Riess, 1981 dalam Vincent K. Chong Chanel Y. Loy, 2015). Teori ini 

memprediksi bahwa bawahan dimotivasi untuk menciptakan kesan positif 

terhadap atasannya agar atasan percaya terhadap bawahannya dengan cara jujur 

dalam penetapan target anggaran mereka walaupun atasan tidak mengetahui 

kinerja bawahan yang sesungguhnya, sehingga budgetary slack akan cenderung 

rendah. 

Penelitian sebelumnya (Vincent K. Chong Chanel Y. Loy, 2015) 

memberikan dua kesimpulan, yaitu yang pertama budgetary slack akan lebih 

rendah ketika reputasi pemimpin baik dibanding dengan reputasi pemimpin buruk. 

Reputasi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghargai kepercayaan, 

keadilan, kejujuran, dan rasa hormat serta berperilaku etis sedangkan reputasi 

pemimpin yang buruk adalah pemimpin tidak menghargai kepercayaan, keadilan, 

kejujuran, dan rasa hormat serta berperilaku tidak etis. Yang kedua terdapat 
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hubungan tidak langsung antara reputasi pemimpin dengan budgetary slack 

melalui truthfulness dalam mengungkapkan kinerja bawahan sesungguhnya 

selama proses penetapan anggaran. Truthfulness dalam penelitian adalah seberapa 

besar kejujuran individu tersebut dalam mengungkapkan kinerja sesungguhnya 

selama proses penetapan anggaran. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Vincent K. Chong Chanel 

Y. Loy (2015). Keterbatasan penelitian Vincent K. Chong Chanel Y. Loy adalah 

analisis yang dilakukan adalah pada level individu. Oleh karena itu, peneliti 

sebelumnya menyarankan untuk mengubah tingkat analisis menjadi tim dan untuk 

meningkatkan validitas eksternal dimana ketika peneliti mengubah analisis pada 

level individu menjadi analisis pada level tim, hasilnya akan tetap konsisten 

seperti dengan analisis pada level individu atau tidak dan sejauh mana hal tersebut 

memberikan efek. Selain itu, keputusan yang dibuat dalam tim cenderung lebih 

agresif daripada yang dilakukan secara individual karena terdapat groupthink 

(Sunstein 2000), dimana groupthink adalah keinginan anggota kelompok yang 

menjadi kesepakatan dengan karakter individu yang berbeda –beda yang dapat 

mengubah pertimbangan solusi atas masalah tertentu (Gibson et al. 2014). 

Sehingga dapat digunakan sebagai bukti untuk memperbaiki prosedur penetapan 

anggaran. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang “EFEK 

REPUTASI PEMIMPIN TERHADAP BUDGETARY SLACK DENGAN 

TRUTHFULNESS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1 Apakah Budgetary slack akan lebih rendah ketika reputasi pemimpin baik 

dibanding dengan reputasi pemimpin buruk? 

1.2.2 Apakah terdapat hubungan tidak langsung antara reputasi pemimpin 

dengan budgetary slack melalui truthfulness dalam mengungkapkan 

kinerja bawahan sesungguhnya selama proses penetapan anggaran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah Budgetary slack akan lebih rendah ketika 

reputasi pemimpin baik dibanding dengan reputasi pemimpin buruk. 

1.3.2 Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan tidak langsung antara 

reputasi pemimpin dengan budgetary slack melalui truthfulness dalam 

mengungkapkan kinerja bawahan sesungguhnya selama proses penetapan 

anggaran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1.4.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi referensi mengenai 

bagaimana social learning theory dapat mengurangi budgetary slack 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Bagi Perusahaan 

Bagi praktik diperusahaan diharapkan dapat memberikan referensi 

mengenai pemilihan pemimpin yang memiliki reputasi baik agar praktik 

budgetary slack rendah 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka pikir 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi subjek dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, definisi dan 

pengukuran variabel, dan desain analisis data / uji hipotesis 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA 

Berisi  perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada bagian 

sebelumnya


