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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Menurut Keighly R & Higgins P (1970), Budgetary slack adalah 

perilaku menciptakan selisih antara target anggaran yang diajukan dengan 

jumlah estimasi terbaik yang dapat dicapai oleh bawahan. Umumnya, 

perilaku budgetary slack dilakukan oleh bawahan dengan menurunkan target 

anggaran yang harus dicapai dan meningkatkan biaya-biaya yang diperlukan 

oleh organisasi (Supriyono, 2015). Munculnya perilaku budgetary slack ini 

merupakan bentuk usaha bawahan dalam menghindari resiko kerugian dari 

target anggaran yang tidak tercapai dan meningkatkan kemungkinan target 

anggaran terpenuhi. Apabila bawahan mampu melampaui target anggaran 

yang telah disusun, maka kinerja bawahan akan dipandang berhasil dan 

berpeluang untuk memperoleh bonus tambahan dari atasan.  

Menurut sudut pandang organisasi, budgetary slack merupakan 

suatu bentuk implikasi negatif dari adanya partisipasi bawahan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perilaku budgetary slack merupakan perilaku yang 

merugikan organisasi, sehingga frekuensi terjadinya budgetary slack perlu 

untuk dikurangi. Perilaku budgetary slack tidak dapat sepenuhnya 

dihilangkan karena adanya asumsi dalam agency theory yang menyatakan 

bahwa individu memiliki self-interest behavior yaitu perilaku mementingkan 
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kepentingan pribadi. Agency theory menyatakan bahwa individu akan 

terdorong untuk melakukan hal-hal yang dapat memaksimalkan keuntungan 

pribadinya (Chong & Sudarso, 2016). Maka, perilaku budgetary slack ini 

timbul karena adanya faktor internal dari dalam diri individu.  

Selain faktor internal, perilaku budgetary slack juga dapat 

disebabkan karena faktor eksternal. Proses penyusunan anggaran sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan dalam organisasi. Menurut Wellins, Byham & 

Dixon (1994) dalam Chong & Sudarso (2016), organisasi lebih 

mengandalkan keputusan berbasis tim daripada keputusan berbasis individu 

dalam proses pengambilan keputusannya, salah satunya dalam proses 

penyusunan anggaran. Maka, hal ini membuktikan bahwa lingkungan dalam 

suatu organisasi dapat memicu terjadinya budgetary slack, khususnya ketika 

terdapat sistem pengendalian yang kurang baik dan adanya asimetri 

informasi. Namun, apabila suatu organisasi memiliki sistem pengendalian 

yang baik, maka dapat mengurangi kecenderungan perilaku budgetary slack.  

Chong & Sudarso (2016), meneliti pengaruh peer monitoring 

control system dan iklim kerja etis terhadap perilaku budgetary slack. Towry 

(2003), mengatakan, peer monitoring adalah suatu sistem pengendalian 

dimana terdapat individu dalam organisasi yang diminta oleh atasan untuk 

mengawasi dan menggali informasi dari rekan sejawatnya untuk disampaikan 

kembali kepada atasan. Menurut Chong & Sudarso (2016), keberadaan peer 

monitoring merupakan salah satu sistem pengendalian yang dapat 

menimbulkan perilaku budgetary slack. Hal ini dikarenakan, adanya peer 
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monitoring menyebabkan bawahan memiliki informasi yang lebih banyak 

mengenai rekan kerjanya daripada atasan, sehingga menimbulkan adanya 

asimetri informasi antara atasan dan bawahan yang mendorong perilaku 

kolusif bawahan. Dalam penelitiannya, Chong & Sudarso (2016) 

menjelaskan bahwa masalah yang berkaitan dengan individu dan 

pengambilan keputusan kolektif, menjadi dasar timbulnya perilaku budgetary 

slack. Pengambilan keputusan secara kolektif dapat menimbulkan sikap 

kompetitif antar bawahan. Sedangkan masalah individu berkaitan dengan 

adanya teori akuntabilitas, dimana bawahan merasa bertanggung jawab atas 

keputusannya, sehingga bawahan tidak berani untuk mengambil risiko. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku budgetary slack akan lebih 

tinggi jika terdapat peer monitoring control system daripada ketika tidak 

terdapat peer monitoring control system.  

Penelitian lain mengenai pengaruh sistem pengendalian pemantauan 

sejawat (peer monitoring control system) terhadap perilaku budgetary slack 

telah dilakukan oleh Zhang  (2008), mengenai pelaporan informasi dari peer 

monitoring control system. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, peer 

monitoring dapat menimbulkan perilaku kolusif bawahan, yang disebabkan 

karena adanya komunikasi antar bawahan dan persepsi bawahan bahwa 

atasan berlaku tidak adil karena pemberian kompensasi yang rendah oleh 

atasan. Komunikasi antar-bawahan dan persepsi bawahan tersebut biasanya 

menimbulkan perilaku budgetary slack pada saat bawahan melaporkan hasil 

peer monitoring control system. Maka, berdasarkan penelitian ini, bawahan 
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cenderung melakukan budgetary slack saat kompensasi yang diberikan ketika 

melakukan peer monitoring tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan 

bawahan.  

Berbeda dengan peer monitoring sebagai sistem pengendalian yang 

dapat meningkatkan perilaku budgetary slack, Chong & Sudarso (2016) 

menjelaskan bahwa iklim kerja etis dapat menjadi pengendalian yang baik 

untuk mendorong bawahan melakukan perilaku etis, tergantung dari kuat-

lemahnya iklim kerja etis yang digunakan organisasi dan kondisi organisasi. 

Iklim kerja etis merupakan persepsi yang timbul dari praktik budaya 

organisasi yang berkaitan dengan etika yang dapat mempengaruhi perilaku 

dan kinerja anggota organisasi (Victor & Cullen, 1988). Apabila bawahan 

memiliki pandangan positif terhadap iklim kerja etis, maka akan 

meningkatkan kepuasan kerja bawahan dan menimbulkan komitmen 

organisasi bawahan yang akan mengurangi perilaku budgetary slack oleh 

bawahan (Schwepker, 2001). Dalam iklim kerja etis yang lemah, cenderung 

menghasilkan hubungan yang rendah antara atasan dan bawahan, yang 

berdampak pada timbulnya persepsi buruk bawahan terhadap atasannya, 

sehingga mendorong perilaku tidak etis. Sedangkan dalam iklim kerja etis 

yang kuat, akan mendorong atasan untuk bertindak sesuai dengan yang 

diharapkan organisasi dan menimbulkan persepsi yang baik dari bawahan 

kepada atasannya, sehingga dapat mengurangi agency problem (Booth & 

Schulz, 2004). Chong & Sudarso (2016) mengatakan bahwa dengan adanya 
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iklim kerja etis kuat akan menurunkan kecenderungan perilaku budgetary 

slack dalam kondisi tidak adanya asimetri informasi.  

Chong & Sudarso (2016) juga menganalisis pengaruh interaksi 

antara peer monitoring control system dan iklim kerja etis. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pada kondisi iklim kerja etis kuat disertai 

ketidakberadaan peer monitoring control system menimbulkan perilaku 

budgetary slack yang rendah. Sedangkan pada kondisi keberadaan peer 

monitoring control system dengan iklim kerja etis lemah dapat meningkatkan 

timbulnya perilaku budgetary slack. Oleh sebab itu, iklim kerja etis dapat 

memberikan efek utama terhadap timbulnya perilaku budgetary slack, 

sedangkan peer monitoring berperan sebagai variabel pemoderasi. Hal ini 

dikarenakan iklim kerja etis dapat berdampak secara langsung terhadap 

perilaku budgetary slack, namun iklim kerja etis juga dapat memberikan hasil 

yang berbeda apabila dihadapkan dengan kondisi yang berbeda pula, salah 

satunya dalam kondisi keberadaan peer monitoring control system. Dalam 

iklim kerja etis kuat, sebagai sistem pengendalian yang dinilai mampu 

menimbulkan perilaku etis, adanya kondisi asimetri informasi akibat 

penerapan peer monitoring control system mampu memberikan peluang bagi 

bawahan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Oleh sebab itu, 

apabila peer monitoring control system dan iklim kerja etis kuat atau lemah 

dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu organisasi, cenderung 

menimbulkan terjadinya perilaku budgetary slack.  
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Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chong & Sudarso 

(2016), menunjukkan bahwa perilaku budgetary slack cenderung tinggi 

dengan adanya peer monitoring control system dan cenderung rendah dengan 

adanya iklim kerja etis kuat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

apabila kedua sistem pengendalian ini dikombinasikan, maka perilaku 

budgetary slack akan lemah apabila terdapat iklim kerja etis kuat daripada 

keberadaan iklim etis lemah, dalam kondisi tanpa adanya peer monitoring 

control system. Sedangkan perilaku budgetary slack akan meningkat secara 

signifikan pada kondisi iklim kerja etis lemah dan terdapat peer monitoring 

control system secara bersamaan.  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mereplikasi penelitian yang 

dilakukan oleh Chong & Sudarso (2016). Dalam penelitiannya, Chong & 

Sudarso (2016) mengungkap bahwa terdapat hambatan validitas internal 

dalam pelaksanaan metode eksperimen, yaitu adanya maturasi dan testing. 

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mendesain eksperimen 

yang lebih sederhana untuk menghindari maturasi dan memberikan variasi 

soal yang berbeda pada sesi latihan dan working untuk menghindari testing. 

Dalam penelitian ini, variabel peer monitoring control system akan berperan 

sebagai variabel pemoderasi antara iklim kerja etis dan budgetary slack. 

Maka, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Iklim Kerja Etis Terhadap Perilaku 

Budgetary Slack dengan Peer Monitoring Control System sebagai 

Variabel Pemoderasiò. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah yang hendak diteliti adalah: 

1. Apakah perilaku budgetary slack akan lebih rendah pada kondisi iklim 

kerja etis kuat tanpa keberadaan peer monitoring control system daripada 

kondisi iklim kerja etis kuat dengan keberadaan peer monitoring control 

system? 

1.3. Tujuan Riset 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat 

dinyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah perilaku budgetary slack akan lebih rendah pada 

kondisi iklim kerja etis kuat tanpa keberadaan peer monitoring control 

system daripada kondisi iklim kerja etis kuat dengan keberadaan peer 

monitoring control system. 

1.4. Manfaat Riset 

1. Bagi Teori 

Penelitian ini bermanfaat untuk mendukung agency theory dalam 

menjelaskan peer monitoring terhadap perilaku budgetary slack, serta 

mendukung ethical work climate theory dalam menjelaskan iklim kerja 

etis untuk mengurangi perilaku budgetary slack oleh bawahan.  
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2. Bagi Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa adanya sistem 

pengendalian peer monitoring dapat menyebabkan asimetri informasi 

yang dapat mendorong bawahan untuk melakukan budgetary slack. Serta 

bermanfaat untuk memberikan bukti bahwa iklim kerja etis yang kuat 

berpengaruh terhadap menurunnya perilaku budgetary slack oleh 

bawahan.  

3. Bagi Praktik 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi praktik bahwa etika yang 

dibangun dalam sebuah organisasi dapat menimbulkan kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi bagi bawahan, sehingga dapat menjadi faktor penting 

untuk mengurangi perilaku tidak etis dan menyimpang.  

1.5. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetary slack merupakan suatu bentuk implikasi negatif dari 

adanya partisipasi bawahan, sehingga frekuensi terjadinya budgetary 

slack perlu untuk dikurangi. 

 

Agency theory 

mengatakan bahwa 

individu memiliki self 

interest behavior, 

sehingga budgetary 

slack berasal dari faktor 

internal 

Budgetary slack juga dapat 
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Replikasi penelitian Chong & Sudarso (2016) dengan judul artikel 

“The Effect of Organizational Ethical Climate and Peer 

Monitoring Control Systems” 

 

KETERBATASAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

Terdapat hambatan 

validitas internal dalam 

pelaksanaan metode 

eksperimen, yaitu 

maturasi dan testing. 

× Mendesain eksperimen 

yang lebih sederhana 

untuk menghindari 

maturasi,  

× Memberikan variasi soal 

yang berbeda untuk 

menghindari testing. 

 

 

Iklim Kerja 

Etis  

Budgetary 

Slack 

Peer Monitoring 

Control System 
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1.6.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka pikir dalam penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

serta pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan objek dan subjek yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan, definisi operasional, teknik 

dan alat pengumpulan data, desain dan prosedur eksperimen, teknik analisis 

data, serta pengujian alat pengumpulan data dalam penelitian ini.   

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari identitas 

subjek yang digunakan dalam penelitian, statistif deskriptif, hasil uji validitas 

internal, hasil pengujian hipotesis, pembahasan, serta analisis tambahan.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dalam 

penelitian ini, dan saran yang diberikan oleh penulis. 

 


