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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam beberapa teori perilaku organisasi yaitu goal-setting theory, 

social cognitive theory, dan control theory, dijelaskan bagaimana feedback 

mempengaruhi kinerja. Ketiga teori tersebut menyatakan bahwa feedback 

memberikan kesempatan pada individu untuk membandingkan kinerja 

mereka dengan target, tujuannya agar individu paham apakah kinerjanya 

masih perlu penyesuaian terhadap target atau tidak. 

Lebih spesifik, (Locke and Latham, 1990) dalam (Lourenço, 

Greenberg, Littlefield, Bates, & Narayanan, 2018) menjelaskan mengenai 

goal-setting theory, bahwa feedback akan mempengaruhi besar kecilnya 

usaha individu. Feedback akan membuat usaha individu lebih besar apabila 

kinerjanya di bawah target, sama apabila kinerjanya tepat target dan lebih 

kecil apabila kinerjanya di atas target. 

Bandura, 1986 dalam (Lourenço et al., 2018) menjelaskan 

mengenai social cognitive theory, bahwa feedback diberikan agar 

kesenjangan antara target dan kinerja semakin kecil.  Sedangkan (Carver 

and Scheler, 1982) dalam (Lourenço et al., 2018) menjelaskan mengenai 

control theory yang intinya hampir sama dengan goal-setting theory, yaitu 

terkait goal-performance. 

Alasan utama peneliti melakukan modifikasi penelitian terdahulu, 

(Lourenço et al., 2018), adalah karena penelitian tersebut menjelaskan 
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bagaimana kinerja masing-masing individu (low, medium, dan high 

performers) jika diberi feedback. Selain itu, (Lourenço et al., 2018) 

menegaskan  bahwa dampak dari feedback tidak hanya bergantung pada 

jenis feedback itu sendiri namun tipe insentif dan tipe individu juga turut 

menentukan. Sedangkan penelitian (Hannan, Krishnan, & Newman, 2008) 

menjelaskan bahwa feedback (baik coarse performance feedback maupun 

fine performance feedback) meningkatkan kinerja individu. Namun dari 

beberapa jenis feedback yang ada, penelitian ini tidak menyebutkan 

feedback jenis apa yang paling efektif dalam meningkatkan kinerja individu, 

yang dengan kata lain lebih menekankan pada unsur motivating effect dari 

adanya feedback, daripada content of feedback. 

(Alvero et al., 2001) dalam (Lourenço et al., 2018) menyebutkan 

bahwa feedback sifatnya heterogen atau bermacam-macam, namun pada 

intinya feedback itu menunjuk pada informasi mengenai kinerja pada masa 

sebelumnya (evaluasi hasil kinerja) yang diberikan pada individu. Sifat 

feedback yang heterogen tersebut dapat dilihat dari bagaimana informasi 

kinerja itu diberikan, apakah mengenai jenis informasi yang diberikan, 

intensitas pemberian feedback, apakah feedback ditujukan bagi individu 

ataukah kelompok, apakah feedback diberikan dengan atau tanpa adanya 

reinforcer tertentu (seperti insentif, dll). Oleh karena sifat feedback yang 

heterogen, maka peneliti berpendapat bahwa jenis feedback yang diberikan 

kurang sesuai dengan tipe individu sehingga terjadi ketidaksesuaian antara 

hasil penelitian terdahulu satu dengan lainnya. 
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Dalam penelitiannya, Hannan et al. (2008) juga menunjukkan 

bahwa terdapat motivating effect dari adanya feedback, artinya feedback 

dapat mendorong peningkatan kinerja individu. Akan tetapi hasil 

penelitiannya, Lourenço et al. (2018) menyebutkan bahwa feedback tidak 

mempengaruhi kinerja medium dan high performers karena mereka tahu 

bahwa usaha yang dikeluarkan telah cukup untuk mencapai target yang 

ditetapkan. Kekontrasan inilah yang akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti 

agar lebih memberikan kejelasan. 

Menurut peneliti, medium dan/ atau high performers akan 

menunjukkan peningkatan kinerja individu yang berbeda ketika diberi 

performance feedback yang berbeda pula. Terkait dengan hal itu Tesser dan 

Campbell (1980) menyatakan, masing-masing individu ingin menjadi lebih 

baik dari orang lain, dan ketika ternyata kinerja individu mereka lebih buruk 

dari orang lain maka mereka akan kehilangan yang disebut self-identity. 

Di samping alasan utama, ada alasan lain peneliti melakukan 

penelitian ini yaitu bahwa penelitian terdahulu berfokus pada bidang 

kedokteran saja, dan sangat sedikit penelitian dilakukan pada bidang 

akuntansi. Menurut (Atkinson et al., 2001; Indjejikian, 1999) dalam 

(Lourenço et al., 2018) akuntan memainkan peran penting dalam mendesain 

sistem insentif dan agar dapat mendesain dengan efektif maka merupakan 

hal penting untuk memahami terlebih dahulu tipe insentif dan jenis feedback 

apa yang sekiranya efisien dalam mendorong peningkatan kinerja individu. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian khusus di bidang akuntansi 
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pada mahasiswa aktif angkatan 2015-2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

Universitas Katolik Soegijapranata dengan tujuan untuk meningkatkan 

validitas eksternal dari penelitian sebelumnya. 

Di lain sisi Renn dan Fedor (2001) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa ternyata ada dampak yang berbeda dari adanya feedback 

ketika ada unsur feedback-seeking behavior pada diri manajer. Seseorang 

yang memiliki unsur feedback-seeking behavior akan memandang feedback 

sebagai sesuatu yang penting dalam pencapaian tujuan/ target sehingga 

dapat mengurangi risiko yang tidak diinginkan ketika individu sadar bahwa 

dirinya tidak akan mencapai target (Ashford,1986) dalam (Lourenço et al., 

2018). Penelitian Renn dan Fedor (2001) menyatakan bahwa individu yang 

memiliki feedback-seeking behavior akan lebih berkomitmen untuk dapat 

memenuhi tujuan/ target dan lebih mudah dalam mencapainya. 

Dari kedua motivasi penelitian di atas, maka muncul performance 

feedback sebagai variabel independen, yang kemudian menurut Hannan et 

al. (2008), dibagi menjadi 3 (tiga) level yaitu none performance feedback, 

coarse performance feedback, dan fine performance feedback. Oleh karena 

itu, maka penting bagi peneliti untuk membandingkan antara beberapa 

penelitian terdahulu kemudian meneliti lebih lanjut mengenai dampak 

adanya beberapa jenis performance feedback pada kinerja individu dalam 

kondisi negative incentives. Maka peneliti mengangkat penelitian yang 

berjudul “PENGARUH PERFORMANCE FEEDBACK TERHADAP 

KINERJA INDIVIDU PADA KONDISI NEGATIVE INCENTIVES”. 
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1.2. Perumusan dan Batasan Masalah 

Terkait dengan latar belakang yang telah diuraikan penulis pada 

bagian sebelumnya, maka beberapa permasalahan yang dapat diuji 

kemudian antara lain: 

1.2.1. Ketika perusahaan menggunakan sistem negative incentives, 

apakah kinerja individu pada karyawan yang tergolong low 

performers akan lebih baik ketika diberi none performance 

feedback? 

1.2.2. Ketika perusahaan menggunakan sistem negative incentives, 

apakah kinerja individu pada karyawan yang tergolong medium 

performers akan lebih baik ketika diberi fine performance 

feedback? 

1.2.3. Ketika perusahaan menggunakan sistem negative incentives, 

apakah kinerja individu pada karyawan yang tergolong high 

performers akan lebih baik ketika diberi coarse performance 

feedback? 

1.2.4. Ketika perusahaan menggunakan sistem negative incentives, 

apakah kinerja individu pada karyawan yang tergolong low 

performers akan lebih tinggi ketika menunjukkan adanya feedback-

seeking behavior? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui apakah kinerja individu pada karyawan 

yang tergolong low performers akan lebih baik ketika diberi 

none performance feedback; 

b. Untuk mengetahui apakah kinerja individu pada karyawan 

yang tergolong medium performers akan lebih baik ketika 

diberi fine performance feedback; 

c. Untuk mengetahui apakah kinerja individu pada karyawan 

yang tergolong high performers akan lebih baik ketika diberi 

coarse performance feedback; 

d. Untuk mengetahui apakah kinerja individu pada karyawan 

yang tergolong low performers akan lebih baik ketika 

menunjukkan adanya feedback-seeking behavior. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah manfaat teori dan 

praktik, yaitu: 

a. Manfaat Teori 

Penelitian ini memberikan bukti bahwa sistem pemberian 

insentif tidak harus selalu dengan memberikan sesuatu yang 

sifatnya bermanfaat/ positif, namun ada kalanya memberikan 
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sedikit tekanan (misalnya hukuman/ bersifat negatif), dan 

juga memberi manfaat pada literatur akuntansi dengan 

menunjukkan bahwa performance feedback yang diberikan 

pada karyawan tidak selalu berdampak positif pada 

peningkatan kinerja individu mereka, sehingga disebut 

memberikan manfaat teori. 

 

b. Manfaat Praktik 

Selain itu penelitian ini juga memberikan manfaat praktik 

yaitu memberikan saran bagi perusahaan mana yang lebih 

efektif (memberi performance feedback atau tidak, dan 

performance feedback mana yang cocok diberikan pada 

masing-masing tipe karyawan) dalam tujuannya 

meningkatkan kinerja individu para karyawannya, ketika 

perusahaan menerapkan sistem negative incentives. 

  


