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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu perilaku yang bisa timbul dalam partisipasi anggaran 

adalah budgetary slack atau kesenjangan anggaran. Partisipasi anggaran dapat 

memunculkan peluang bagi bawahan untuk melakukan budgetary slack, sesuai 

dengan asumsi yang terdapat dalam teori keagenan (Murniati & Mulyatno, 

2014). Menurut Birnberg et al. (1983) dalam Murniati & Mulyatno (2014), 

budgetary slack merupakan perilaku yang sengaja dibuat oleh bawahan untuk 

menciptakan selisih antara anggaran yang diajukan dengan sumber daya atau 

kemampuan sesungguhnya yang dimiliki bawahan. Umumnya, ada dua 

pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran perusahaan, yaitu 

pendekatan Bottom-up dan pendekatan Top-down (Srimuliani et al., 2014). 

Perilaku budgetary slack ini terjadi pada partisipasi anggaran dengan 

pendekatan bottom-up disertai dengan adanya asimetri informasi antara 

pimpinan dengan bawahannya (Murniati & Mulyatno, 2014). Budgetary slack 

timbul saat bawahan memandang rendah kemampuan mereka saat penyusunan 

anggaran yang harus dicapai (Hobson et al., 2011). Perilaku budgetary slack 

umumnya dilakukan oleh bawahan dengan meninggikan anggaran terkait 

biaya-biaya yang diperlukan organisasi atau merendahkan anggaran terkait 

pendapatan yang harus dicapai (Supriyono, 2004). 
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Timbulnya budgetary slack dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan manajemen (Putra et al., 2019). Budgetary slack menunjukkan 

bahwa bawahan melaporkan anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya, sehingga pada saat realisasi, terjadi selisih anggaran yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan membuat pengambilan keputusan 

manajemen terkait evaluasi kinerja bawahan menjadi salah. Agency theory 

menyatakan bahwa setiap individu memiliki self-interest behaviour untuk 

memenuhi kepentingan pribadinya. Asumsi ini menjelaskan mengapa individu 

melakukan budgetary slack. Keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi, 

seperti memperoleh bonus tambahan menjadi alasan individu untuk melakukan 

budgetary slack. 

Perilaku budgetary slack yang dilakukan oleh bawahan untuk 

memaksimalkan keuntungan pribadi akan memberikan efek negatif bagi 

perusahaan. Apabila target anggaran yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan 

sangat mudah dilampaui oleh bawahan sehingga perusahaan harus 

membayarkan upah tambahan kepada bawahan. Hal ini disebabkan pada saat 

bawahan dapat mencapai atau bahkan melebihi target anggaran yang sudah 

ditetapkan, maka bawahan juga akan menerima upah/bonus yang lebih besar 

(Hobson et al., 2011). Ini akan menimbulkan biaya bagi perusahaan sehingga 

dinilai dapat memberikan efek negatif dan bersifat merugikan perusahaan. 

Namun pada kenyataannya, perilaku budgetary slack merupakan perilaku yang 

sangat sulit untuk dihilangkan. Hal ini dikarenakan adanya asumsi self-interest 

behaviour dalam teori agensi, dimana individu berusaha untuk 
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memaksimalkan keuntungan pribadi. Frekuensi terjadinya fenomena 

budgetary slack oleh bawahan hanya mampu untuk dikurangi, tidak mungkin 

dapat dihapuskan secara keseluruhan. 

Sampouw (2018) menyatakan fenomena budgetary slack akan 

membuat bawahan mengalami dilema moral. Menurut Thorne (2000) dalam 

Hobson et al. (2011), salah satu karakteristik dari moral dilema yang dialami 

oleh bawahan tampak pada moral judgment yang berbeda-beda. Menurut 

O’Fallon dan Butterfield (2005) dalam Hobson et al. (2011), moral judgment 

merupakan kemampuan individu untuk membedakan perilaku yang baik dan 

buruk serta membedakan perilaku yang akan menguntungkan atau merugikan 

bagi dirinya. Menurut Lincoln & Holmes (2011) dalam Fitraharizki et al. 

(2018), konsep dari moral judgment merupakan proses evaluasi terhadap suatu 

tindakan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan etis. 

Maka, moral judgment dipengaruhi oleh faktor internal dalam individu. 

Nilai - nilai personal yang dimiliki individu dapat menjadi dasar 

terbentuknya perilaku (Hari, 2015). Hobson et al. (2011) meneliti mengenai 

pengaruh sistem insentif (pay scheme) dan nilai-nilai personal (personal value) 

yang terdiri dari traditional values, empathy, dan responsibility terhadap moral 

judgments individu mengenai budgetary slack. Sistem insentif (pay scheme) 

dalam penelitian Hobson et al. (2011) juga digunakan untuk menguji perilaku 

budgetary slack. Sistem insentif yang digunakan dalam penelitian Hobson et 

al. (2011) adalah slack-inducing dan truth-inducing. Dalam penerapan sistem 

insentif slack-inducing, individu akan diberikan penghargaan berupa bonus 
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apabila target anggaran yang ditetapkan mampu dicapai dan dilampaui. Namun 

apabila target anggaran tidak mampu tercapai, individu tidak akan diberikan 

punishment. Sistem insentif slack-inducing mampu mengarahkan individu 

untuk mengalami dilema moral antara pemenuhan self-interest behavior untuk 

memperoleh bonus tambahan, atau melakukan tindakan yang bermoral sesuai 

norma-norma sosial yang berlaku umum. Dalam penerapan sistem insentif 

slack-inducing, individu dapat termotivasi untuk melakukan perilaku 

menyimpang jika individu memilih untuk memenuhi self-interest atau 

kepentingan pribadinya untuk memperoleh insentif tambahan. Dalam sistem 

insentif truth-inducing, individu akan diberikan penghargaan apabila target 

anggaran yang ditetapkan berhasil dilampaui, namun individu juga akan 

diberikan punishment jika individu tidak mampu mencapai target anggaran 

yang ditetapkan. Sistem insentif truth-inducing tidak mampu mengaktifkan 

moral reasoning individu, karena sistem insentif ini mengarahkan individu 

untuk menyusun anggaran secara jujur, sehingga penerapan sistem insentif ini 

memberikan peluang yang rendah bagi individu untuk memenuhi self-interest 

behavior mereka. 

Hasil penelitian menemukan bahwa individu yang menetapkan 

anggaran dibawah penerapan sistem insentif slack-inducing memiliki moral 

judgment bahwa budgetary slack merupakan perilaku yang tidak etis. Hobson 

et al. (2011) juga menemukan bahwa individu yang memiliki personal value 

yang tinggi, khususnya traditional values dan empathy yang tinggi, akan 

menganggap atau memiliki moral judgment bahwa perilaku budgetary slack 
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adalah perilaku yang tidak etis. Individu yang menganggap bahwa perilaku 

budgetary slack merupakan perilaku yang tidak etis, individu akan menilai 

perilaku budgetary slack sebagai suatu negative behaviour, sehingga individu 

memiliki kemungkinan yang kecil untuk melakukan budgetary slack dalam 

partisipasi anggaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, Hobson et al. (2011) juga melakukan 

analisis tambahan mengenai pengaruh personal value terhadap moral judgment 

individu ketika diinteraksikan dengan penerapan sistem insentif slack-

inducing. Hobson et al. (2011) menemukan bahwa hanya ada beberapa 

komponen personal value yang dapat mempengaruhi moral judgment individu 

terkait perilaku budgetary slack dalam penerapan sistem insentif slack-

inducing. Komponen personal value tersebut adalah nilai tradisional 

(traditional value) dan empati. Responsibility atau tanggung jawab tidak 

terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap moral judgment individu 

dibawah penerapan sistem insentif slack-inducing. Hal ini dikarenakan variabel 

responsibility dalam penelitian Hobson et al. (2011) memiliki korelasi yang 

tinggi dengan variabel traditional values dan empathy. Maka, ini membuktikan 

bahwa prediksi Hobson et al. (2011) mengenai pengaruh responsibility 

terhadap moral judgment tidak terbukti, sehingga perlu untuk diuji kembali. 

Hasil penelitian dan analisis tambahan yang telah dilakukan Hobson 

et al. (2011) membuktikan bahwa terdapat interaksi antara personal value dan 

sistem insentif dalam mempengaruhi moral judgment individu. Personal value 

individu dapat memberikan efek utama pada moral judgment maupun ketika 
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personal value diuji dalam penerapan sistem insentif. Hal ini berarti bahwa 

personal value memberikan efek utama terhadap moral judgment individu, 

sedangkan sistem insentif akan berperan sebagai pemoderasi. Personal value 

merupakan nilai dalam diri individu yang dapat menentukan pemikiran dan 

perilaku individu saat individu diperhadapkan pada suatu kondisi, salah 

satunya adalah kondisi penerapan sistem insentif pada penyusunan anggaran 

partisipatif. Penerapan sistem insentif slack-inducing mampu memperkuat 

pengaruh personal value terhadap moral judgment, karena sistem insentif ini 

mampu memberikan kondisi dilema moral bagi individu, sehingga personal 

value individu yang akan menentukan moral judgment dalam menghadapi 

dilema moral. Sedangkan penerapan sistem insentif truth-inducing 

memperlemah pengaruh personal value terhadap moral judgment, karena 

sistem insentif ini meminimalkan peluang individu untuk melakukan 

budgetary slack, sehingga dilema moral individu tidak terjadi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Stevens (1996) mengenai 

pengaruh tekanan sosial, pay scheme dan kontrol intrinsik terhadap budgetary 

slack memiliki hasil bahwa traditional values tidak berpengaruh signifikan 

terhadap budgetary slack dan nilai tanggung jawab (responsibility) juga tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku budgetary slack (Stevens, 

1996). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Putri Efrilna tahun 2018 yang 

meneliti mengenai pengaruh skema pemberian insentif dan tanggung jawab 

personal terhadap budgetary slack juga menunjukkan hasil bahwa nilai 
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tanggung jawab personal tidak berpengaruh terhadap perilaku budgetary slack 

(Efrilna, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Murniati & Mulyatno (2014) juga 

meneliti mengenai pengaruh moral judgment terhadap budgetary slack. Dalam 

penelitian yang dilakukan di Indonesia ini, Murniati & Mulyatno (2014) 

menggunakan personality sebagai indikator dari personal value. Penelitian ini 

meneliti tentang hubungan personality terhadap moral judgment individu, 

dimana personality yang dimiliki individu mampu mengendalikan moral 

judgment individu saat individu mengalami dilema moral dalam menghadapi 

fenomena budgetary slack. Personality individu yang digunakan oleh Murniati 

& Mulyatno (2014) diukur dengan menggunakan indikator dari the big five 

personality, yang terdiri dari neuroticism, extraversion, agreeableness, 

openness dan conscientiousness. Oleh karena itu, peneliti akan menambahkan 

variabel personal value yang digunakan dalam penelitian Hobson et al. (2011), 

yaitu nilai tradisional (traditional value), empati (empathy), dan tanggung 

jawab (responsibility). 

Nilai tradisional merupakan suatu aturan moral atau norma sosial yang 

berlaku secara umum yang menjadi pedoman individu untuk berperilaku dan 

bertindak dengan benar sesuai moral (Hobson et al., 2011). Individu yang 

berpegang pada nilai tradisional tidak akan melakukan perbuatan yang tidak 

sesuai dengan norma sosial yang ada. Nilai tradisional yang dimiliki individu 

akan mendorong individu untuk mempertimbangkan norma sosial dalam 

meresponi masalah-masalah yang menyebabkan individu mengalami dilema 
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moral, sehingga individu yang memiliki nilai tradisional mampu mengambil 

keputusan yang benar dan bermoral (Murniati & Mulyatno, 2014). 

Empati merupakan hasil dari proses kognitif individu, dimana 

individu memiliki rasa simpatik terhadap pihak lain (Putra et al., 2019). 

Apabila seorang bawahan memiliki rasa empati terhadap perusahaannya, maka 

bawahan tersebut akan lebih mengutamakan kemajuan perusahaan dan 

menganggap bahwa perilaku budgetary slack adalah perilaku yang merugikan 

bagi perusahaan, serta perilaku budgetary slack termasuk dalam perilaku tidak 

etis. Semakin tinggi nilai empati seseorang, maka akan membuat seseorang 

semakin peka dan peduli terhadap kondisi pihak lain dan sikap empati akan 

membuat seseorang terhindar dari moral disengagement, sehingga 

mengarahkan seseorang untuk tidak melakukan hal yang merugikan pihak lain 

(Detert et al., 2008). Dimensi personal value yang terakhir adalah tanggung 

jawab (responsibility), dimana tanggung jawab merupakan sikap yang dimiliki 

individu untuk tetap setia menjalankan komitmen yang dipegang (Hobson et 

al., 2011; Murniati & Mulyatno, 2014). Individu yang memiliki tanggung 

jawab akan mendorong individu untuk menghasilkan perilaku positif (Murniati 

& Mulyatno, 2014). 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai 

pengaruh personal value terhadap moral judgment individu, dimana moral 

judgment ini akan berdampak pada perilaku budgetary slack. Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah variabel personal value yang akan digunakan adalah nilai 

tradisional, empati, dan tanggung jawab sesuai dengan personal value pada 
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penelitian Hobson et al. (2011). Peneliti juga menginteraksikan variabel 

personal value dengan sistem insentif slack-inducing dan truth-inducing, serta 

menguji pengaruh dari interaksi ini terhadap moral judgment. Variabel sistem 

insentif pada penelitian ini akan berperan sebagai variabel pemoderasi antara 

personal value individu terhadap moral judgment. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah interaksi nilai tradisional dan sistem insentif berpengaruh terhadap 

moral judgment? 

2. Apakah interaksi empati dan sistem insentif berpengaruh terhadap moral 

judgment ? 

3. Apakah interaksi tanggung jawab dan sistem insentif berpengaruh terhadap 

moral judgment ? 

4. Apakah moral judgment berpengaruh terhadap budgetary slack ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh interaksi nilai tradisional dan sistem insentif 

terhadap moral judgment. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh interaksi empati dan sistem insentif terhadap 

moral judgment. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi tanggung jawab dan sistem insentif 

terhadap moral judgment. 

4. Untuk mengetahui pengaruh moral judgment terhadap budgetary slack. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Manajer dan Karyawan Perusahaan 

Penelitian ini memberikan manfaat secara praktik bahwa perlunya 

aturan-aturan sosial, perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama, 

peduli terhadap kondisi pihak lain, serta sikap bertanggung jawab pada 

komitmen dapat menjadi faktor penting untuk mengurangi perilaku 

budgetary slack. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi manajer divisi 

penjualan untuk lebih menanamkan nilai-nilai personal dalam menyusun 

target penjualan yang harus dicapai. Selain itu, hasil penelitian ini 

bermanfaat bagi para karyawan di perusahaan, karena hasil penelitian ini 

memberikan kontribusi dalam penyusunan sistem pengendalian yang 

memungkinkan untuk mengurangi perilaku negatif karyawan. Hasil 

penelitian ini juga memberikan informasi penting kepada bagian 

manajemen sumber daya manusia saat akan melakukan perekrutan 

karyawan baru agar lebih memperhatikan kepribadian calon karyawan, 

sehingga dapat meminimalisir perilaku tidak etis yang dilakukan karyawan. 
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2. Bagi Akademis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai 

dampak dari nilai-nilai personal individu dan insentif terhadap perilaku 

budgetary slack. 

3. Bagi Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk menguji kembali model personal 

value pada penelitian Hobson et al. (2011) yang menjadi saran dari 

penelitian Murniati & Mulyatno (2014). Penelitian ini melengkapi 

penelitian dari Murniati & Mulyatno (2014) yang menggunakan the big five 

personality sebagai indikator dari personal value. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk menguji pengaruh interaksi personal value pada 

penelitian Hobson et al. (2011) dan sistem insentif terhadap moral judgment, 

sehingga penelitian ini melengkapi penelitian dari Hobson et al. (2011). 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

  

Personal Value (nilai 

tradisional, empati, 

tanggung jawab) 

Moral Judgment Budgetary Slack 

Sistem Insentif 

Teori Keagenan menjelaskan bahwa individu memiliki self-interest 

behavior untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. 

Budgetary slack dalam partisipasi anggaran dipandang sebagai peluang 

individu untuk memenuhi self-interest, sehingga budgetary slack tidak 

dapat dihilangkan secara keseluruhan dan hanya dapat dikurangi. 

Penelitian Hobson et al. (2011) yang diaplikasikan di 

Amerika Serikat membuktikan bahwa individu dengan 

personal value (nilai tradisional dan empati) tinggi dapat 

membentuk moral judgment bahwa budgetary slack 

adalah perilaku tidak etis. Tanggung jawab tidak terbukti 

berpengaruh terhadap moral judgment. Penerapan sistem 

insentif slack-inducing juga dapat membentuk moral 

judgment bahwa budgetary slack tidak etis.  

Penelitian Murniati & Mulyatno (2014) 

yang diaplikasikan di Indonesia 

membuktikan bahwa personal value yang 

diukur dengan the big five personality 

mampu mengendalikan moral judgment saat 

menghadapi budgetary slack. Moral 

judgment dalam penerapan sistem insentif 

mampu menurunkan budgetary slack. 

Analisis tambahan dari Hobson et al. (2011) membuktikan bahwa 

terdapat interaksi antara personal value dengan sistem insentif, 

dimana individu dengan personal value (nilai tradisional dan empati) 

mampu mempengaruhi moral judgment secara signifikan saat 

individu didukung dengan penerapan sistem insentif slack-inducing. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hobson et al. (2011) dengan menggunakan nilai 

tradisional, empati, dan tanggung jawab sebagai indikator personal value untuk diterapkan di Indonesia 

sesuai saran penelitian Murniati & Mulyatno (2014) dan personal value ini dimoderasi oleh penerapan 

sistem insentif slack-inducing dan truth-inducing yang berpengaruh terhadap moral judgment individu 

terkait budgetary slack. Penelitian ini juga menguji pengaruh moral judgment terhadap budgetary slack. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan kerangka pikir dari penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab kedua penelitian ini berisi teori-teori yang mendukung, konsep, 

dan definisi yang digunakan dalam penelitian, serta pengembangan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ketiga ini, dijelaskan mengenai objek dan subjek 

penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, definisi 

operasional dan pengukuran variabel penelitian, teknik dan alat 

pengumpulan data, desain beserta prosedur eksperimen dalam 

penelitian ini, hingga teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat, peneliti menjelaskan mengenai hasil dari 

penelitian, meliputi gambaran subjek secara umum, hasil pengujian 

validitas dan reliabilitas indikator, statistik deskriptif, hasil pengujian 
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validitas internal desain eksperimen, hasil pengujian hipotesis, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab kelima ini, peneliti menjelaskan kesimpulan dan 

keterbatasan dalam penelitian ini, serta peneliti memberikan saran 

berdasarkan hasil penelitian. 

 

  


