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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan didirikan dengan mempunyai serangkaian tujuan. Tujuan 

perusahaan dapat berupa profitabilitas, memaksimalkan nilai pemegang saham, 

meminimalkan resiko dan bertanggung jawab kepada banyak stakeholder.  

Kontrol formal yang digunakan perusahaan salah satunya adalah kebijakan 

perusahaan menggunakan skema kompensasi insentif berdasarkan anggaran, yang 

bisa memandu kinerja atau perilaku seorang manajer. Penelitian sebelumnya 

menurut dalam Chong & Law (2016) menemukan bahwa kontrol formal dapat 

memberi manfaat bagi organisasi.  Misalnya (1) membentuk gaya kepemimpinan 

(Busi dan Bititci, 2006); (2) meningkatkan kejelasan peran; (3)meningkatkan 

kepercayaan interpersonal dan kepuasan kerja (Lau dan Buckland, 2001 dalam 

Chong & Law, 2016); dan (4) meningkatkan kinerja bawahan (Chong dan 

Eggleton, 2006). 

Skema kompensasi insentif berbasis anggaran  dapat mempengaruhi 

kinerja individu dengan mendorong tingkat usaha yang lebih tinggi (Adinata, 

2011; Anoki, 2010; Chong dan Eggleton, 2006). Penelitan Anoki (2010) 

menemukan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan pemberian kompensasi 

yang tepat dan diterima oleh bawahan maka akan meningkatkan kinerja bawahan. 

Dalam dunia perhotelan tentunya pengendaian internal sangat diperlukan demi 
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menjaga karyawan dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Salah satunya dengan 

menggunakan pengendalian skema kompensasi insentif berbasis anggaran.  

Hotel merupakan salah satu bentuk perdagangan jasa yang menyediakan 

penginapan dan jasa pelayanan jasa hotel lainnya. Hotel adalah bentuk bangunan 

yang menyediakan kamar-kamar untuk menginap para tamu, makanan dan 

minuman serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dan dikelola secara 

professional untuk mendapatkan keuntungan. 

Penelitian ini ingin mengetahui keefektifan dari sistem pengendalian 

(dalam bentuk kompensasi insentif berbasis anggaran) terhadap perilaku bawahan 

di perusahan perhotelan (dalam bentuk kinerja). Skema kompensasi insentif 

berbasis anggaran merupakan salah satu elemen penting sistem pengendalian 

akuntansi yang digunakan perusahaan untuk memperbaiki kinerja yang ada di 

perusahaan. 

 Menurut Mangkunegara dalam Nursanti (2014) mengemukakan bahwa: 

”Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. Menurut Sedarmayanti  dalam Nursanti (2014)  

mengungkapkan bahwa :“Kinerja atau  performance yang berarti Hasil kerja 

seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara 

keseluruhan, dimana hasil kerja `tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara 

konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).” 

Dalam sebuah organisaai suatu kepercayaan antar invidu juga sangat 

penting untuk dilakukan dalam penelitihan (Chong & Law, 2016) menumukan 
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bahwa skema kompensasi insentif berbasis anggran berpengaruh signifikan 

terhadap kepercayaan pabawan pada atasan. Atasan merupakan seorang 

pengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Penting bagi seorang Atasan untuk 

dapat dipercaya oleh bawahannya. Hal tersebut dapat memotivasi bawahan untuk 

bekerja lebih baik. Penelitian sebelumnya menurut dalam Chong & Law ( 2016 ) 

Kepercayaan interpersonal memiliki peran penting bagi kinerja bawahan (Colquitt 

et al., 2007). Penelitian sebelumnya mencatat terdapat hubungan penting antara 

kontrak insentif dan kepercayaan interpersonal terhadap hasil perilaku (Christ et 

al., 2011 dalam Chong & Law, 2016). Misalnya, kontrak kontrol yang dibentuk 

secara positif (yaitu, insentif untuk mencapai target kinerja) dapat meningkatkan 

kepercayaan bawahan.  

Definisi teori organisasi merupakan ilmu yang mempelajari kinerja suatu 

kelompok, teorinya seperti apa, fungsi yang dijalankan seperti apa, serta misi dan 

visi dari sebuah kelompok tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah 

organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun 

lingkungan kerja organisasi tersebut. Teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu 

pengetahuan yang membecarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih 

secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi 

merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Pada 

penelitian ini menggunakan teori goal setting. 

Definisi komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Griffin dalam Sari 

 ( 2013 ) yaitu sebuah sikap cerminan individu cara mengenal suatu kelompoknya. 

Seorang anggota yang mempunyai rasa peduli yang tinggi terhadap kelompoknya 
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bisa dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai rasa tanggung jawab yang 

tinggi dengan kelompoknya. Dalam dunia bisnis tentunya komitmen individu 

terhadap suatu organisasi sangat diperlukan untuk membuat bahwa karyawan 

tersebut bisa bekerja dengan baik dan karyawan itu mengerti bahwa dia 

merupakan bagian penting dalam sebuah organisasinya. 

Penelitian ini merupakan replikasi pengembangan dari penelitihan 

sebelumnya milik (Chong & Law, 2016) yang hasilnya bahwa skema kompensasi 

insentif berbasis anggaran tidak secara langsung terkait dengan kinerja bawahan, 

melainkan secara tidak langsung berhubungan kinerja karyawan melalui 

kepercayaan atasan dan komitmen organisasi yang dilakukan diperusahan 

manufaktur di negara Australia. 

Hotel adalah akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 

bangunan serta menyediakan jasa pelayanan penginapan , makanan dan minuman 

serta jasa lainnya bagi umum. Usaha perhotelan saat ini sangat berkembang pesat 

dimana masing-masing hotel harus bersaing ketat untuk dapat terus tumbuh dan 

berkembang. Di Semarang sendiri telah tercatat ratusan atau mungkin puluhan 

ribu hotel berbintang maupun hotel kelas melati yang menyediakan berbagai 

macam service serta fasilitas yang lengkap. Persainganpun dimulai dari berbagai 

macam cara baik itu dari segi service, fasilitas, dan bahkan tarif yang ditawarkan 

beragam. 
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Gambar 1.1. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang 

 

 Sumber: Kemenpar, 2018 

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa pada tahun 2016-2017 

penghunian kamar hotel bintang semakin meningkat. Penelitian ini akan 

memperbaiki validitas eksternal dengan melakukan penelitian pada Hotel di 

Semarang. 

Maka berdasarkan uraian tersebut, melatar belakangi penulis dalam 

menyusun proposal penelitian yang berjudul : “PENGARUH SKEMA 

KOMPENSASI INSENTIF BERBASIS ANGGARAN TERHADAP 

KOMITMEN ORGANISASI DAN KINERJA MELALUI KEPERCAYAAN 

PADA ATASAN”. 
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1.2. Perumusan Masalah  

 Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh 

positif terhadap kepercayaan pada atasan? 

2. Apakah skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh 

positif terhadap komitmen organisasi? 

3. Apakah kepercayaan pada atasan berpengaruh  positif terhadap 

komitmen organisasi? 

4. Apakah kepercayaan pada atasan berpengaruh positif terhadap kinerja? 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja? 

6. Apakah skema kompensasi insentif berbasis anggaran berpengaruh 

positif terhadap kinerja? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh skema kompensasi insentif berbasis anggaran 

berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada atasan. 

2. Mengetahui pengaruh skema kompensasi insentif berbasis anggaran 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. 

3. Mengetahui pengaruh kepercayaan pada atasan berpengaruh  positif 

terhadap komitmen organisasi. 

4. Mengetahui pengaruh  kepercayaan pada atasan berpengaruh positif 

terhadap kinerja. 
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5. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja. 

6. Mengetahui pengaruh skema kompensasi insentif berbasis anggaran 

berpengaruh positif terhadap kinerja. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lain yang 

membutuhkan antara lain : 

1. Bagi Perusahaan atau Pelaku Bisnis 

Bagi perusahaan maupun pelaku bisnis khususnya yang bergerak di 

bisnis perhotelan penelitian ini diharapkan dapat membatu manajemen 

atau manajer dalam mengunakan skema kompensasi insentif berbasis 

anggaran yang benar sihingga membuat manajer tidak salah dalam 

mengambil sebuah keputusan. 

2. Bagi Kalangan Akademisi 

Bagi kalangan akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistem pengendalian dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai serangkaian tujuan yang di buat 

perusahaan. Beberapa sistem yang digunakan oleh organisasi mencakup peraturan, kebijakan dan 

prosedur, pengukuran kinerja dan sistem kompensasi insentif berbasis anggaran yang memandu dan 

mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan (Chong & Law, 2016 ). 

Penelitian ini akan 

memperbaiki validitas 

eksternal dengan 

melakukan penelitian di 

Hotel. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Chong & Law (2016) yaitu untuk mengetahui keefektifan dari sistem 

pengendalian (dalam bentuk kompensasi insentif  berbasis anggaran ) terhadap perilaku bawahan (dalam bentuk 

kinerja). Skema kompensasi insentif berbasis anggaran  merupakan salah satu elemen penting sistem 

pengendalian akuntansi yang digunakan perusahaan untuk memperbaiki kinerja yang ada di perusahaan. Dan 

didukung dengan komitmen dan kepercayaan bawahan terhadap atasan  

Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja 

dalam sebuah organisasi. Teori organisasi modern 

merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama 

pada setiap individu pada penelitian ini menggunakan 

teori komitmen Allen & Mayer dan teori goal setting 

Menurut Griffin dalam Sari (2013) , komitmen 

organisasi (organisational commitment) adalah sikap 

yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu 

mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang 

individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan 

akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. 

Skema kompensasi  

insentif berbasis 

anggaran 

Kepercayaan pada 

atasan 

 Komitmen 

organisasi 

 Kinerja  

H1 

H6 

H3 

H4 

H2 

H5 

Berdasarkan gambar di atas, 

diketahui bahwa pada tahun 

2016-2017 penghunian kamar 

hotel bintang semakin 

meningkat. 

Tingkat hunian yang 

meningkat akan 

meningkatkan skema 

kompensasi dan 

mempengaruhi kinerja 


