
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan 

tersebut dapat tercapai apabila perusahaan memiliki sumber daya manusia 

yang berkompeten. Tentunya dalam bekerja seorang karyawan tidak bekerja 

seorang diri melainkan seorang individu yang akan bekerja sama di dalam 

sebuah tim. Tim tersebut harus mempunyai kinerja tim yang baik untuk 

mecapai tujuan perusahaan. Kinerja berasal dari kata job performance yang 

memiliki arti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Maka dari itu 

kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan padanya (Aldrianto, 2016).  

 Menurut hasil penelitian Haslam et al., (2006) kinerja tim sendiri 

ditingkatkan melalui identitas sosial. Anggota tim dengan identitas sosial 

yang tinggi akan menganggap nilai-nilai kelompok dan tujuan kelompok 

lebih penting daripada tujuan pribadi mereka. Sehingga anggota tim ini akan 

mengerahkan lebih banyak upaya di dalam kelompoknya dengan tujuan 

untuk meningkatkan kinerja tim (van Knippenberg, 2000).  

 Namun, identitas sosial belum tentu meningkatkan kinerja karena 

menurut hasil penelitian Estrada-de la Cruz et al., (2017) menunjukan 

bahwa tidak terdapat pengaruh identitas sosial terhadap kinerja tim.Ada 

variabel yang mempengaruhi kinerja tim yaitu sistem pengendalian 
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manajemen, yaitu dari hasil penelitian Abernethy dan Brownell (1997) 

menunjukan bahwa sistem pengendalian manajemen juga dapat 

meningkatkan kinerja tim. Sejalan dengan, penelitian Towry dan Fallis 

(2003) menunjukan bahwa identitas sosial memiliki efek tidak langsung 

terhadap kinerja tim yang harus didukung oleh sistem pengendalian 

manajemen. Selain itu hasil penelitian Blazovich (2008) menunjukan bahwa 

tim dengan identitas sosial yang rendah diinterkasikan dengan kompensasi 

(sistem pengendalian vertikal) akan meningkatkan kinerja. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa ternyata identitas sosial memiliki efek tidak langsung 

terhadap kinerja tim yang harus didukung oleh sistem pengendalian 

manajemen. 

Menurut Towry dan Fallis (2003) terdapat 2 jenis sistem 

pengendalian manajemen untuk meningkatkan kinerja tim, yaitu sistem 

pengendalian vertikal dan sistem pengendalian horizontal. Sistem 

pengendalian vertikal adalah sebuah pendekatan yang memiliki pandangan 

bahwa anggota akan cenderung menentukan strategi untuk mencapai target 

yang ditentukan secara individu dari pada berkoordinasi dengan anggota 

lainnya. Disisi lain, sistem pengendalian horizontal adalah suatu pendekatan 

yang mementingkan koordinasi dan keterlibatan atau partisipasi antar 

anggota.  

Dari kedua sistem tersebut, sistem yang paling efektif untuk 

meningkatkan kinerja tim adalah sistem pengendalian horizontal atau dalam 

penelitian ini disebut sebagai interactive use of MCS yang dapat dijadikan 
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sebuah alat untuk saling berinteraksi dan terlibat dalam kelompok (Towry 

dan Fallis, 2003). Proses partisipasi dan tingkat keterlibatan ini 

menyebabkan individu semakin merasakan 'kesatuan' dengan anggota lain 

di dalam kelompoknya sehingga akan memperkuat indentitas sosial. Hal 

tersebut akan mendorong anggota di dalam kelompok untuk bekerjasama 

dalam mencapai tujuan kelompok mereka (Somech et al., 2012). 

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti kembali efek moderasi 

interactive use of MCS terhadap hubungan identitas sosial terhadap kinerja 

tim dan ingin memperbaiki keterbatasan dari penelitian Gómez-Ruiz (2013) 

yakni pengukuran pada variabel kinerja tidak dapat terukur dengan jelas, 

hanya berdasarkan banyaknya ide/opini yang diungkapkan. Sehingga dalam 

penelitian ini, pengukuran variabel kinerja lebih terukur dengan jelas, yaitu 

menggunakan laba. Sehingga, penulis akan meneliti “Pengaruh Identitas 

Sosial tinggi dan rendah terhadap Kinerja Tim pada Kondisi Interactive use 

of MCS tinggi dan rendah”. 

1.2 Perumusan masalah  

1. Apakah kinerja tim yang memiliki identitas sosial tinggi lebih baik 

daripada kinerja tim yang memiliki identitas sosial rendah? 

2. Apakah kinerja tim dengan interactive use of MCS tinggi lebih baik 

daripada kinerja tim dengan interactive use of MCS rendah? 

3. Apakah kinerja tim paling tinggi ketika interactive use of MCS 

tinggi dan Identitas sosial tinggi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.21 Untuk mengetahui apakah kinerja tim yang memiliki identitas sosial 

tinggi lebih baik daripada kinerja tim yang memiliki identitas sosial 

rendah . 

1.22 Untuk mengetahui apakah kinerja tim dengan interactive use of MCS 

tinggi lebih baik daripada kinerja tim dengan interactive use of MCS 

rendah.  

1.23 Untuk mengetahui apakah kinerja tim paling tinggi ketika 

interactive use of MCS tinggi dan Identitas sosial tinggi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Memberikan kontribusi teori didalam pengembangan penelitian saat 

ini atas hasil penelitian pengaruh interaksi antara Interactive use of 

MCS dan Identitas Sosial terhadap kinerja tim. 

2. Praktis 

Bagi perusahaan memberikan referensi agar merubah gaya 

penggunaan informasi pengendalian secara horizontal yaitu 

pengendalian dan regulasi harus dikombinasikan dengan kerja sama 

dan koordinasi. 
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1.5 Kerangka Pikir 

1.Peneliti Terdahulu 2. Model Penelitian 3. Desain Eksperimen 

Haslam et al., (2006) 
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Tabel Desain Eksperimen 

 MCS 

Tinggi 

MCS 

Rendah 

Identitas 

sosial 

Tinggi 

  

Identitas 

sosial 

Rendah 

  

IS Kinerja Tim 
Berpengaruh 

IS Kinerja Tim 

Tidak Berpengaruh 

MCS Kinerja Tim 
Berpengaruh Kinerja 

Tim 
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Keterangan: 

1. Menurut Haslam et al., (2006) kinerja tim sendiri ditingkatkan melalui 

identitas sosial. Tetapi hasil penelitian Estrada-de la Cruz et al., (2017) 

menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh identitas sosial terhadap kinerja 

tim. Ada variabel yang mempengaruhi kinerja tim yaitu sistem 

pengendalian manajemen, yaitu dari hasil penelitian Abernethy dan 

Brownell (1997) menunjukan bahwa sistem pengendalian manajemen juga 

dapat meningkatkan kinerja tim . Sejalan dengan, penelitian Towry dan 

Fallis (2003) menunjukan bahwa identitas sosial memiliki efek tidak 

langsung terhadap kinerja tim yang harus didukung oleh sistem 

pengendalian manajemen. 

2. Sistem pengendalian manajemen ini akan meningkatkan komunikasi antar 

individu di dalam tim, sehingga individu di dalam tim merasa lebih 

dekat.Hal tersebut menyebabkan identitas sosial meningkat. Akibatnya, 

ketika identitas sosial meningkat , individu di dalam tim akan bekerjasam 

dalam menyelesaikan masalah. Akibatnya kinerja tim juga meningkat. 

3. Bentuk penelitian pada kali ini adalah eksperimen yaitu mengkondisikan 

partisipan seolah olah pegawai dalam sebuah perusahaan. Pengkondisian ini 

dengan cara membagi partisipan menjadi 4 kondisi. Tim dengan identitas 

tinggi akan diperbolehkan menentukan nama tim, sebaliknya tim dengan 

identitas rendah tidak diperbolehkan menentukan nama tim. Tim dengan 

interactive use of MCS tinggi akan diberi kesempatan berdiskusi selama 10 
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menit dan tim dengan interactive use of MCS rendah diberi waktu diskusi 

selama 1.5 menit. Kinerja diukur menggunakan laba pada games ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


