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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Budget slack terjadi ketika individu membuat target anggaran 

menjadi lebih rendah dari yang seharusnya sehingga target anggaran dapat 

dicapai dengan mudah (Srimulani et al., 2014). Dengan target anggaran 

yang dapat dicapai dengan mudah tersebut membuat sumber daya yang 

dikeluarkan perusahaan lebih besar dari kemampuan aktual perusahaan dan 

akan menimbulkan cost yang berlebih bagi perusahaan (Dunk, 1993). 

Dengan timbulnya cost dan sumber daya yang berlebih akibat budget slack 

tersebut maka akan membuat penilaian kinerja perusahaan menjadi tidak 

akurat karena informasi yang disediakan bersifat bias. Hal tersebut berbeda 

dari tujuan perusahaan dimana perusahaan berusaha mempertahankan dan 

meningkatkan keuntungan serta keberlanjutan perusahaan dengan cara 

menilai kinerja organisasi dari informasi yang didapatkan dalam organisasi 

(Dunbar, 1971). Budget slack akan membuat penilaian kinerja perusahaan 

menjadi tidak akurat dikarenakan informasi yang asimetri sehingga dapat 

mengganggu keberlanjutan perusahaan tersebut. 

Terdapat dua pendekatan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu 

bottom up dan top down (Srimulani et al., 2014). Pendekatan bottom up 

merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh kalangan karyawan ikut 
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serta dalam proses penyusunan anggaran (Chandra, 1999). Dengan adanya 

partisipasi anggaran ini, dapat membatasi sekaligus menciptakan peluang 

terjadinya budget slack (Daumoser et al., 2018). Menurut Murniati 

pendekatan bottom up digunakan untuk memperbaiki metode top down, 

sehingga dapat meminimalkan asimetri informasi antara atasan dan 

bawahan. Meskipun sudah meminimalkan asimetri informasi, namun tidak 

menutup kemungkinan untuk budget slack tetap terjadi (Murniati & 

Mulyatno, 2014). Hal ini didukung oleh Agency Theory, yang menyatakan 

bahwa budget slack dapat terjadi ketika individu mempunyai self-interested 

behaviour dimana terdapat peluang dalam partisipasi anggaran tersebut 

(Murniati & Mulyatno, 2014). Sejalan dengan penelitian (Baiman, 1990) 

self-interested behaviour mengarah kepada preferensi atau pandangan 

individu yang mementingkan dirinya sendiri sehingga mendorong individu 

untuk melakukan perilaku yang tidak etis.  

Budget slack bisa dikatakan sebagai perilaku negatif, karena 

karyawan melakukan penyampaian informasi yang bias dan tentunya tidak 

akurat dari pemilik informasi anggaran kepada atasan mereka (Kenneth A. 

Merchant, 1985). Dengan adanya informasi yang bias tersebut kemudian 

akan menyebabkan fungsional organisasi mengalami kecacatan atau 

kekacauan. Pendapat tersebut turut didukung oleh (Nouri, 1994) yang 

menyatakan bahwa kekacauan pada perusahaan tersebut bisa muncul karena 

kurangnya pengawasan dari manajemen dan pengambilan keputusan dari 

informasi yang bias atau tidak akurat tersebut. Dengan adanya informasi 
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yang asimetri ini membuat perusahaan salah dalam menilai kinerja 

karyawannya dan tentu saja berdampak pada pengambilan keputusan yang 

dilakukan atasan. Dengan dampak yang merugikan bagi perusahaan 

tersebut maka perilaku budget slack dengan asumsi self-interested 

behaviour bisa dikatakan sebagai perilaku negatif dan harus dikurangi. 

Peran dari justice theory disini menurut (Wang et al., 2010) dapat 

meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut sehingga membuat budgetary 

slack terjadi menjadi semakin kecil. Hal ini dikarenakan organizational 

justice atau justice theory merujuk pada persepsi karyawan mengenai 

keadilan di dalam perusahaan (Greenberg, 1990). Keadilan dalam 

organisasi ditunjukan jika karyawan menganggap apa yang mereka terima 

di dalam organisasi sudah adil dan jujur maka dari situ mereka akan 

menunjukan extra-role behaviour dimana perilaku tersebut sangat 

membantu sekali dalam pengembangan suatu organisasi (Demirkiran et al., 

2016). Disaat karyawan menunjukan extra role behaviour maka mereka 

akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan yang tidak etis karena 

menganggap apa yang mereka terima dari perusahaan sudah cukup adil. 

Keadilan yang dimaksud karyawan dalam aspek distributive justice 

adalah apakah outcome yang mereka dapatkan dirasa sudah cukup adil 

(Moorman, 1991). Persepsi dari distributive justice itu sendiri harus 

berkaitan langsung dengan pengalokasian sumber daya. Berkaitan dengan 

pengalokasian sumber daya disini maksudnya karyawan akan menganggap 

perusahaan berlaku adil apabila sumber daya yang mereka terima ini sudah 
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cukup memadai atau belum (Campbell et al., 2013). Berdasarkan riset yang 

dilakukan Murniati, (2011) menjelaskan efek teori keadilan dan identitas 

terhadap perilaku individu dalam kerangka budget slack menunjukan bahwa 

keadilan distribusi dan hubungan antara atasan dan bawahan mampu 

membentuk identitas individu yang berpengaruh signifikan dan negatif 

secara statistik terhadap budgetary slack. Pengaruh negatif dari distributive 

justice terhadap budgetary slack merupakan representasi terbentuknya 

positive behaviour oleh karyawan. 

Procedural justice merujuk pada keadilan organisasi dalam 

pengambilan keputusan atau prosedur untuk menetapkan outcome yang 

akan diterima oleh karyawan (Konovsky, 2000). Dalam penetapan prosedur 

tersebut, top management berharap karyawan sudah menganggap adil 

sehingga karyawan menyediakan data yang akurat dan tidak asimetri agar 

pengambilan keputusan oleh organisasi menjadi tepat. Riset yang dilakukan 

(Murniati, 2011) menjelaskan bahwa efek justice theory terhadap perilaku 

individu dalam kerangka budget slack menunjukan bahwa procedural 

justice dan hubungan antara atasan dan bawahan mampu membentuk 

identitas individu yang berpengaruh signifikan dan negatif secara statistik 

terhadap budgetary slack. Pengaruh negatif dari procedural justice terhadap 

budgetary slack merupakan representasi terbentuknya positive behaviour 

oleh karyawan. 

Penelitian ini menambahkan variabel baru yang merupakan bagian 

dari justice theory yaitu interactional justice untuk menjelaskan budgetary 
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slack. Interactional justice sendiri menjelaskan persepsi karyawan terhadap 

keadilan yang mereka rasakan dalam aspek komunikasi dan hubungan 

mereka dengan atasan seperti rasa sopan, jujur, respect yang ditunjukan 

atasan kepada karyawan (Cohen-Charash & Spector, 2001). Dua aspek dari 

justice theory yaitu procedural dan distributive justice menjelaskan 

mengenai hubungan karyawan dengan organisasi sedangkan pada dimensi 

interactional justice menjelaskan persepsi keadilan dalam hubungan antara 

atasan dan bawahan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku bawahan. 

Dalam Colquitt et al., (2001) menjelaskan bahwa interactional justice 

mempunyai 2 aspek, yaitu informational justice dan interpersonal justice. 

Penelitian yang dilakukan Bies dan Moag dalam Colquitt et al., (2001) lebih 

berfokus pada pentingnya aspek interpersonal yang diterima individu dalam 

prosedur yang sedang diimplementasikan, oleh karena itu Bies dan Moag 

memasukan aspek interpersonal ini menjadi bagian dari interactional 

justice. Menurut Greenberg dalam Colquitt et al., (2001) memasukan aspek 

baru dalam interactional justice, dimana pada aspek informasional lebih 

berfokus pada penjelasan yang diberikan individu tentang mengapa 

prosedur digunakan dan bagaimana outcome didistribusikan. Dengan 

individu menerima aspek interpersonal dalam prosedur yang 

diimplementasi, maka individu akan cenderung dihargai oleh atasan dan 

menganggap outcome yang diterima sudah adil. Dengan karyawan 

menganggap apa yang mereka terima sudah adil maka mereka tidak akan 

melakukan atau mendistorsi input untuk memperoleh apa yang mereka 
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anggap tidak adil dari perusahaan. Selain itu individu juga akan paham dan 

semakin meyakinkan mereka apabila perusahaan sudah menjelaskan 

mengenai prosedur yang berjalan dan bagaimana outcome didistribusikan. 

Asgari et al., (2008) menemukan bahwa interactional justice memberikan 

dampak yang positif dalam organizational citizenship behaviour. temuan 

tersebut menjelaskan bahwa interactional justice mampu membentuk 

kerelaan bawahan untuk melakukan tindakan yang memberikan benefit bagi 

perusahaan. Penelitian milik Karriker & Williams, (2009) juga menunjukan 

bahwa interactional justice berpengaruh positif dalam organizational 

citizenship behaviour. Namun yang membedakan penelitian Karriker dan 

William dibandingkan penelitian milik Asgari adalah dimana Karriker dan 

William membagi OCB kedalam 2 bentuk, yaitu: OCB yang 

menguntungkan supervisor (OCBS) dan OCB yang menguntungkan 

organisasi (OCBO). Pada hasil penelitian tersebut dibuktikan bahwa 

interactional justice berpengaruh positif terhadap OCBO. Temuan dari 

penelitan-penelitian di atas dan konsep interactional justice menjadi dasar 

penelitian untuk menguji apakah interactional justice yang dapat 

membentuk perilaku positif ketika individu berada dalam kondisi 

pengambilan keputusan yang memberikan benefit bagi dirinya sendiri 

secara ekonomi, yaitu budgetary slack. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut beberapa permasalahan 

dalam penelitian yang dapat diidentifikasi: 
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a. Apakah budget slack pada kondisi procedural justice dan terdapat 

interactional justice lebih rendah dibandingkan budget slack pada 

kondisi procedural justice tanpa adanya interactional justice? 

b. Apakah budget slack pada kondisi distributive justice dan terdapat 

interactional justice lebih rendah dibandingkan budget slack pada 

kondisi distributive justice tanpa adanya interactional justice? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bahwa budget slack pada kondisi procedural justice 

dan terdapat interactional justice muncul lebih rendah dibandingkan 

budget slack pada kondisi procedural justice tanpa adanya interactional 

justice. 

b. Untuk mengetahui bahwa budget slack pada kondisi distributive justice 

dan terdapat interactional justice muncul lebih rendah dibandingkan 

budget slack pada kondisi distributive justice tanpa adanya interactional 

justice. 

1.4 Kontribusi riset 

Berikut beberapa kontribusi riset dalam penelitian ini : 

4.1 Kontribusi Riset 

Penelitian ini menambahkan dimensi interactional justice dalam 

menjelaskan budget slack yang pada penelitian sebelumnya belum 

menjelaskan dimensi interactional justice. 



8 
 

 
 

4.2 Kontribusi Praktik 

Perusahaan dalam proses penyusunan prosedur, pembagian 

outcome, sistem insentif harus mempertimbangkan aspek keadilan. 

Perusahaan juga diharapkan mempunyai komunikasi yang baik 

terhadap karyawannya agar kecenderungan karyawan dalam 

melakukan negative behaviour seperti budget slack dapat dikurangi. 

4.3 Kontribusi Teori 

Penelitian ini akan mendukung agency theory dan justice theory 

untuk menjelaskan budget slack melalui procedural, distributive dan 

interactional justice. 

1.5 Kerangka Pikir 
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