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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INTERACTIVE USE OF PERFORMANCE
MEASURMENT SYSTEM TOWARD EMPLOYEE PERFORMANCE:

JOB CHALLENGE AS MEDIATING VARIABEL

By

AZHAR KANEDY

The aim of the study is to examine to the influence of interactive use of
performance measurment system to the employee performance by job challenge as
mediating variabel. In order to achive the goal study, this research do a survey to
57 respondent in bank sector listed index LQ45 located in Bandar Lampung.

Based on statistical analyzing using SmartPLS, researcher found that interactive
use performance measurment system has positive influence to employee
performance indirectly through job challenge. In order word, there is positive
influence between interactive use of performance measurment system to employee
performance which is fully mediated by job challenge. This study has
contributions to the enrichment of management accounting literature aspect,
especially use of performance measurment system.

Keywords: Interactive use of performance measurment system, Employee
Performance, Job challenge



ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGUKURAN KINERJA INTERAKTIF
TERHADAP KINERJA KARYAWAN: TANTANGAN PEKERJAAN

SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Oleh

Azhar Kanedy

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari sistem pengukuran kinerja
interaktif terhadap kinerja karyawan melalui tantangan pekerjaan. Untuk
mencapai tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan meneliti 57 responden
di sektor perbankan yang terindeks LQ45 yang berlokasi di Kota Bandar
Lampung.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SmartPLS, peneliti
menemukan bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan secara tidak langsung melalui tantangan
pekerjaan. Dengan kata lain, terdapat pengaruh positif antara sistem pengukuran
kinerja interaktif terhadap kinerja karyawan yang dimediasi penuh oleh tantangan
pekerjaan. Penelitian ini memberikan kontribusi yaitu dalam aspek pengembangan
literatur akuntansi manajemen khususnya pada penggunaan sistem pengukuran
kinerja.

Kata kunci: Sistem pengukuran kinerja interaktif, Kinerja karyawan,
Tantangan pekerjaan
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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Sistem pengukuran kinerja menjadi pusat perhatian bagi para praktisi maupun 

akademisi khusunya dibidang akuntansi manajeman (Sholihin & Pike, 2010). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hopper & Bui ( 2015 ) menjelaskan bahwa 

fenomena mengenai performance measurment system and reward merupakan 

topik yang paling banyak menjadi perhatian peneliti didalam Management 

Accounting Research (MAR).  

 

Dalam penelitian terdahulu mengenai dampak sistem pengukuran kinerja terhadap 

kinerja karyawan banyak dibahas pada level middle manajer keatas. Akan tetapi, 

penelitian yang membahas sistem pengukuran kinerja serta kinerja karyawan pada 

level middle manajer kebawah masih terbatas. Padahal didalam perusahaan jasa 

misalnya, kinerja individu pada level karyawan sangatlah penting dalam 

membangun reputasi organisasi. Karena karyawanlah yang menjalani tugas harian 

dalam melayani kepentingan publik. Oleh sebab itu, baik buruknya kinerja 

karyawan akan mempengaruhi baik buruknya image perusahaan dimata 

masyarakat. Berdasarkan pentingnya kinerja karyawan dan terbatasnya penelitian 
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akuntansi manajemen dikalangan karyawan serta studi akuntansi manajemen di 

sektor jasa menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam.  

 

Salah satu aspek sistem pengukuran kinerja yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah sistem pengukuran kinerja interaktif. Sistem pengukuran kinerja interaktif 

merupakan sistem pengukuran kinerja yang digunakan dengan perhatian terhadap 

informasi perusahaan dari manajer secara berkesinambungan terhadap strategik 

perusahaan, dimana manajer secara aktif dan teratur melibatkan diri ke dalam 

pengambilan keputusan dari aktifitas karyawan (Bisbe & Otley, 2004; Simons, 

1995). Menurut Hogman, (2011) bahwa sistem pengukuran kinerja interaktif 

mempunyai fungsi penting  untuk mengevaluasi pencapaian  tujuan organisasi 

serta dapat mengubah perilaku karyawan. Simons (1995) dalam penelitiannya 

mengklaim bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif memiliki 

potensi yang bertujuan untuk mempengaruhi kinerja karyawan dan organisasi. 

Namun, teori-teori formal bagaimana sistem pengukuran kinerja interaktif dapat 

meningkatkan kinerja tidak diartikulasikan dengan baik. Penggunaan sistem 

pengukuran kinerja interaktif membuka saluran komunikasi antara atasan dan 

bawahan yang bertujuan untuk menggali gagasan serta informasi yang berharga 

pada karyawan. Penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif juga telah 

ditemukan untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perilaku yang 

terarah, memberikan karyawan hak suara, mempromosikan sikap positif terhadap 

pengawasan dan tugas-tugas, dan dapat digunakan untuk memusatkan perhatian 

terhadap isu-isu yang mempengaruhi kinerja, seperti ketidakpastian strategis 

(Bisbe et al., 2006; Simons, 1995).  
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Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa, penggunaan sistem pengukuran 

kinerja interaktif dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi yang pada 

akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan. Henri (2006) yang meneliti hubungan 

antara penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif terhadap kreativitas 

individu dan kinerja individu, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung 

yang signifikan antara penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif dan 

kinerja individu, akan tetapi ada variabel yang menjelaskan bagaimana 

penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif memiliki hubungan dengan 

kinerja individu. Temuan ini sesuai dengan Simons (1995) yang memberikan 

penegasan bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif  dapat 

mempengaruhi kinerja individu, meskipun pengaruh ini menjadi tidak langsung. 

Hal serupa dengan temuan Webster (2006) yang  menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan langsung yang signifikan antara penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap kinerja individu.   

 

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi 

kepada penelitian di bidang Akuntansi Manajemen, terutama penelitian terhadap 

pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap hasil kerja (Work outcomes) serta 

tantangan pekerjaan (Job Challenge) . Selain itu, bertujuan untuk menguji 

kembali  bagaimana pengaruh langusung maupun tidak langsung sistem 

pengukuran kinerja interaktif dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan 

tantangan pekerjaan digunakan variabe mediasi. Penelitian ini ingin membuktikan 

kembali bagaimana secara langsung sistem pengukuran kinera interaktif  dalam 

meningkatkan kinerja karyawan dan bagaimana pengaruhnya setelah ada faktor 

yang memediasi. Penulis memiliki anggapan bahwa dengan menggunakan 
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pengukuran kinerja interaktif dan melalui  tantangan pekerjaan  mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. Karena menurut  Locke & Latham (1990) 

tantangan kerja yang hadir pada tugas karyawan  akan meningkatkkan kinerja 

karyawan.  

 

Penulis menggunakan perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian karena 

adanya fenomena bahwa perusahaan perbankan telah menggunakan sistem 

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan dalam praktek bisnis 

perbankan dinilai berperan strategis dalam menjamin kinerja bisnis mereka. 

Secara rutin masing-masing bank pada umumnya menyelenggarakan pengukuran  

kinerja bagi para karyawan untuk menjamin bahwa strateginya telah 

dieksekusikan secara baik.  

 

Dari beberapa penjelasan tersebut penulis akan meneliti tentang sistem 

pengukuran kinerja interaktif, kinerja karyawan, dan tantangan pekerjaan. Oleh 

karena itu berdasarkan latarbelakang tersebut judul  penelitian ini adalah 

“Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif Terhadap Kinerja 

Karyawan : Tantangan Pekerjaan Sebagai Variabel Mediasi”. 

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan 

berbagai permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh antara penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap tantangan pekerjaan;  
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2.  Apakah terdapat pengaruh antara tantangan pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan; 

3. Apakah terdapat pengaruh antara penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap kinerja karyawan.  

 

1.2.2  Batasan Masalah 

Agar tidak menimbulkan berbagai macam persepsi bagi pembaca, maka penulis 

memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Variabel yang diteliti dalam penilitian ini adalah sistem pengukuran kinerja 

interaktif, tantangan pekerjaan, dan kinerja karyawan;  

2. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terindeks di LQ45 yang berada di Bandar Lampung; 

3. Responden dalam penelitian ini adalah para manajer dan non manajer dalam 

divisi bisnis  yang ada dalam perusahaan.  

4. Aspek dalam penelitian ini adalah melihat persepsi responden terhadap teori 

penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif, tantangan pekerjaan, dan 

kinerja karyawan melalui instrumen kuisioner. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penulis mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :  

1. Mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap tantangan pekerjaan;  

2. Mengetahui bagaimana pengaruh tantangan pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan;  
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3. Mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap kinerja karyawan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini memberikan manfaat penelitian antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

-  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan  

pengetahuan serta bukti empiris mengenai penggunaan sistem 

pengukuran kinerja interaktif yang pada ahirnya meningkatkan kinerja 

karyawan dengan di mediasi oleh  tantangan pekerjaan 

-  Diharapkan penelitian ini memperkaya bahan kepustakaan dan mampu 

memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang 

berkaitan dengan akuntansi manajemen, khususnya sistem pengukuran 

kinerja.  

2. Manfaat Praktis  

-  Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi 

praktik bisnis untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja interaktif 

sebagai alat bantu manajemen, dalam meningkatkan kinerja karyawan 

melalui  tantangan pekerjaan 

-  Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan pengetahuan yang dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk 

mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

2.1     Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Teori Kontinjensi   

Teori kontinjensi adalah teori yang dapat digunakan untuk menganalisis desain 

dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat 

digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi 

persaingan (Otley, 1995). Pendekatan teori kontijensi berkembang sangat cepat 

dalam bidang akuntansi manajemen (Otley, 1980). Pada dasarnya teori kontinjensi 

muncul sebagai bagian yang sangat mendasar karena berbagai studi dilakukan 

untuk mencari sifat kontinjensi dalam akuntansi (Albernathy dan Lillis, 1995). 

Beberapa studi yang berkaitan dengan akuntansi manajemen mengklaim bahwa 

teori kontinjensi merupakan sebuah paradigma yang sangat dominan (Cadez dan 

Guilding, 2008; Dent, 1990; Fisher, 1995) 

 

Premis dari teori kontinjensi adalah tidak terdapat sistem pengendalian yang 

secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam 

setiap keadaan (Otley, 1978). Suatu sistem pengendalian akan berbeda-beda di 

tiap-tiap organisasi yang berdasarkan pada faktor organisatoris dan faktor 

situasional. Para peneliti dibidang akuntansi menggunakan teori kontinjensi saat 
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mereka menelaah hubungan antara faktor organisatoris dan pembentukan sistem 

pengendalian manajemen.  

  

Berdasarkan pada teori kontinjensi maka sistem pengukuran kinerja perlu 

digeneralisasi dengan mempertimbangkan faktor organisatoris dan situasional 

seperti perilaku individu (motivasi dan tantangan kerja) atau disesuaikan agar 

dapat diterapkan secara efektif pada perusahaan.  

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan antara teori kontinjensi 

dengan Sistem Pengendalian Manajemen (Management Control System) yang 

dalam hal ini adalah sistem pengukuran kinerja interaktif yang merupakan bagian 

dari Sistem Pengendalian Manajemen. 

 

2.1.2  Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif  

Sistem pengukuran kinerja interaktif merupakan sistem pengukuran kinerja yang 

digunakan dengan perhatian terhadap informasi perusahaan dari manajer secara 

berkesinambungan terhadap strategik perusahaan, dimana manajer secara aktif 

dan teratur melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dari aktifitas karyawan 

(Bisbe & Otley, 2004; Simons, 1995). Penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif membuka saluran komunikasi antara atasan dan bawahan yang 

bertujuan untuk menggali gagasan serta informasi yang berharga pada karyawan. 

Penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif juga ditemukan untuk 

memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perilaku yang terarah, memberikan 

karyawan hak suara, mempromosikan sikap positif terhadap pengawasan dan 

tugas-tugas, dan dapat digunakan untuk memusatkan perhatian terhadap isu-isu 

yang mempengaruhi kinerja, seperti ketidakpastian strategis (Bisbe et al., 2006). 
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Menurut Henri (2006) sistem pengukuran kinerja interaktif dapat merangsang 

pengembangan ide-ide baru dan inisiatif dan arahan-arahan yang muncul dari 

bawah ke atas dengan fokus pada ketidakpastian strategi. Sistem pengukuran 

kinerja interaktif digunakan oleh manajer sebagai alat untuk mempengaruhi 

eksperimentasi dan pencarian kesempatan yang dihasilkan dari strategi-strategi 

yang muncul (Simons, 2000). Oleh karena itu, dalam pengimplemetasian strategi 

sistem pengukuran kinerja interaktif dijadikan sebagai pola tindakan (strategi as 

“patterns in action”) (Lekatompessy, 2012). 

 
2.1.3 Tantangan Pekerjaan 

Job challenge atau tantangan pekerjaan di definisikan oleh Jones dan James 

(1979) yaitu tantangan pekerjaan sebagai sejauh mana suatu pekerjaan 

memberikan individu kesempatan untuk menggunakan keterampilan atau 

kemampuannya. Adapun definisi dari  Hackman dan Oldham (1976), 

mendefinisikan tantangan pekerjaan sebagai sejauh mana suatu pekerjaan 

memerlukan berbagai kegiatan yang berbeda, dalam melaksanakan pekerjaan 

yang melibatkan penggunaan sejumlah keterampilan dan bakat dari seseorang. 

Tujuan tantangan pekerjaan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan (Locke 

& Latham, 1990) 

 

Beberapa ahli sepakat bahwa tantangan pekerjaan dapat menjadi bermanfaat bagi 

karyawan dalam pengembangan karirnya. Misalnya, Berlew dan Hall (1966) 

menunjukkan bahwa tingkat tantangan hadir dalam tugas organisasi pertama 

karyawan, memberikan efek langsung pada tingkat kinerja yang ditampilkan 

sepanjang karier mereka. Dalam nada yang sama, Bray, Campbell, dan Grant 
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(1974) mengungkapkan bahwa tantangan tugas individu pada tahun-tahun 

pertama pada seseorang berhubungan positif dengan tingkat kinerja mereka di 

delapan tahun kemudian.  

 

2.1.4 Kinerja Karyawan  

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Karyawan  

Menurut John Whitmore (1997) Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang 

dituntut dari seseorang atau perusahaan dengan kata lain kinerja adalah suatu 

perbuatan atau suatu prestasi. Menurut Barry Cushway (2002) Kinerja adalah 

menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah 

ditentukan. Kinerja karyawan adalah hasil akhir kerja karyawan yang maksimal 

untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan demi kemajuan dan mencapai cita-

cita perusahaan tersebut (Mahardika et al., 2013). Menurut Deadrick dan Gardner  

(1997),  kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai catatan dari hasil yang 

dicapai, untuk setiap fungsi pekerjaan, selama jangka waktu tertentu.   

 

Darden dan Babin (1994) mengatakan kinerja karyawan adalah sistem penilaian 

yang digunakan di banyak perusahaan untuk menentukan kemampuan dan output 

dari seorang karyawan. Mengidentifikasikan kinerja karyawan berdasarkan 4 

dimensi yaitu: Task Performance, Contextual Performance, Adaptive 

Performance, dan Counterproductive Work Performance. Untuk penelitian ini 

kinerja karyawan didefinisikan sebagai Task Performance” sebab Task 

Performance Received Full Attention” ( Koopmans et al, 2013 ). Dengan kata 

lain, kinerja tugas merupakan priaku in-role yang merujuk kepada hasil dari upaya 
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individu, dan hasil secara langsung terkait dengan harapan organisasi atau tugas 

yang diberikan (Borman & Motowidlo,1997).  

 

Dari beberapa pengertian mengenai kinerja karyawan terlihat bahwa kinerja 

dilihat sebagai suatu proses bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi, pengukuran 

kinerja dilihat dari baik- tidaknya aktivitas tertentu untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan.  

 

2.1.4.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Di sebagian besar organisasi, kinerja para karyawan individual merupakan faktor 

utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan individual menurut Mathis dan Jackson, (2009) dalam penelitian 

Utami (2014) yaitu : 

1)  Faktor individual: kemampuan individual, terdiri dari beberapa komponen 

yaitu bakat, minat dan faktor kepribadian 

2)  Faktor psikologi: Usaha yang dicurahkan yaitu terdiri dari motivasi, etika 

kerja, tantangan kerja, kehadiran dan rancangan tugas 

3)  Faktor organisasi: Dukungan organisasi yang diterimanya terdiri dari 

pelatihan dan pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, 

manajemen dan rekan kerja. 

Hubungan ketiga faktor ini diakui secara luas dalam literatur manajemen sebagai: 

Kinerja (Performance) = Kemampuan (Ability) x Usaha (Effort) x Dukungan 

(Support). Kinerja individual ditingkatkan sampai tingkat dimana ketiga 

komponen tersebut ada dalam diri karyawan.  
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Dalam tabel 2.1  di rangkum beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan 

sistem pengukuran kinerja interaktif, tantangan pekerjaan dan kinerja karyawan.  

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahului 

 

No Peneliti Judul Sampel Alat analisis Hasil  

1. Yuliansyah 

Yuliansyah 

(Indonesia), 

Ashfaq Khan 

(Australia) 

(2015) 

Interactive use 

of performance 

measurement 

systems and the 

organization’s 

customers-

focused 

strategy: the 

mediating 

role of 

organizational 

learning 

69 manajer 

yang bekerja 

di lembaga 

keuangan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia  

SmartPls 2.0 semua hipotesis 

terdukung dan 

mengungkapkan 

hubungan 

langsung dan 

tidak langsung 

antara variabel 

Studi ini 

memberikan 

bukti bahwa 

pelaksanaan dan 

penggunaan 

interaktif dari 

PMS yang 

efektif  akan 

memanfaatkan 

strategi 

pelanggan yang 

difokuskan 

organisasi 

dalam 

membantu 

mendapatkan 

keuntungan 

yang kompetitif 

2. Carly 

Webster, 

Monash 

University 

(2006) 

An empirical 

analysis of the 

relationships 

between the 

interactive use 

of 

performance 

measurement 

systems, 

creativity and 

performance: 

the intervening 

role of 

Survei pada 

177 manajer 

tingkat 

menengah 

pada 

perusahaan 

manufaktur di 

Australia 

 

SmartPls hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa tidak ada 

hubungan 

langsung yang 

signifikan 

antara 

penggunaan 

interaktif dari 

PMS terhadap 

kinerja individu. 

Menariknya, 

dalam model 

struktural, 
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psychological 

empowerment 

hubungan ini 

adalah negatif.  

Selain itu hasil 

yang lain 

menunjukkan 

bahwa interaktif 

PMS juga tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kreativitas 

individu, akan 

tetapi sistem 

pengukuran 

kinerja 

interaktif 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

pemberdayaan 

psikologis  

3. 
Diah 

Khairiyah, 

Accounting 

Department 

FEB UGM, 

(2015)  

Pengaruh 

Penggunaan 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja Secara 

Diagnostik dan 

Interaktif 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

dengan Variabel 

Mediasi 

Ambiguitas 

Peran dan 

Pemberdayaan 

Psikologis 

 

Responden 

pada manajer 

yang sedang 

menempuh 

pendidikan di 

Magister 

Manajemen 

Universitas 

Gadjah Mada 

(MM UGM), 

jumlah sampel 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

sebanyak 106 

WarpPLS 3.0 Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

bahwa 

penggunaan 

SPK baik secara 

diagnostik 

maupun 

interaktif 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

manajerial. 

Hasil 

selanjutnya 

adalah 

penggunaan 

SPK secara 

diagnostik dan 

interaktif 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ambiguitas 

peran. Untuk 

hasil 

selanjutnya, 

hanya 

penggunaan 

SPK secara 

interaktif yang 

terbukti 
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berpengaruh 

positif terhadap 

pemberdayaan 

psikologis 

sedangkan 

penggunaan 

SPK secara 

interaktif tidak 

berpengaruh 

signifikan. Hasil 

penelitian 

selanjutnya 

menunjukkan 

bahwa 

ambiguitas 

peran 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja 

manajerial 

sedangkan 

pemberdayaan 

psikologis 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

manajerial, 

selanjutnya 

ambiguitas 

peran 

berpengaruh 

negatif terhadap 

pemberdayaan 

psikologis 

4. Abraham 

Carmeli;  

Ravitcohen 

Meitar;  

Dov Elizur,  

Bar-Ilan 

University 

(2007) 

The Role of 

Job Challenge 

and 

Organizational 

Identification 

in 

Enhancing 

Creative 

Behavior 

among 

Employees in 

the Workplace 

Sampel dalam 

penelitian ini 

berjumlah 175 

karyawan 

perusahaan di 

negara Israel 

WarpPLS 3.0 Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

tantangan 

pekerjaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

identifikasi 

organisasi dan 

kreativitas 

kinerja 

karyawan dan 

identifikasi 

organisasi juga 

berhasil 

memediasi 

hubungan antara 
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tantangan 

pekerjaan 

dengan kreativit 

kinerja 

karyawan 

   

2.3 Model Penelitian  

Sebelum dijelaskan mengenai hipotesis dalam penelitian ini. Terlebih dahulu akan 

dijelasakan kerangka pemikiran dari model penelitian ini.  Pada dasarnya, apabila 

suatu perusahaan menerapkan sistem pengukuran kinerja interaktif, tentunya 

karakteristik yang akan muncul adalah adanya hubungan komunikasi interaktif  

yang intens antara manajer dengan bawahan dalam proses pengambilan 

keputusan,  tantangan pekerjaan hadir ketika seorang karyawan di tuntut untuk 

mengerjakan tugas yang membutuhkan kompetensi yang berbeda, berdasarkan hal 

tersebut karyawan akan bekerja dengan penuh keterampilan dan kemampuan yang 

dimilikinya, sehingga akan meningkatkan kinerjanya dan kinerja perusahaan 

dalam mencapai tujuan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Pengembangan kerangka berfikir 

 

 

 

H3

H1 H2

SPK Interaktif 

Tantangan Pekerjaan 

Kinerja Karyawan 
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2.4  Pengembangan Hipotesis 

 

2.4.1 Pengaruh Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif  Terhadap 

Tantangan Pekerjaan  

 

Pengukuran kinerja interaktif akan membantu manager dalam mengarahkan 

organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara aktif melakukan 

forward looking control atas peluang-peluang dan strategi (Yunus & Yuliansyah, 

2012 ; Grafton et al., 2010). Sistem pengukuran kinerja interaktif yang efektif 

akan memicu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi melalui 

sharing dan komunikasi antar karyawan bawah maupun dengan atasan yang pada 

akhirnya mampu menciptakan strategi perusahaan untuk menghadapi kondisi 

masa depan (Simons 1995, 2000).  

Dalam penelitian Henri (2006) menyatakan bahwa ketika sistem pengukuran 

kinerja digunakan secara interaktif karakteristik yang muncul adalah adanya 

komunikasi dua arah yang terjalin antara manajer dengan bawahannya. 

Terjalinnya diskusi interaktif tersebut akan menghadirkan tantangan kerja, karena 

karyawan dihadapkan pada tugas-tugas baru. Dampak atas penggunaan sistem 

pengukuran kinerja interaktif akan membuat karyawan menghadapi pekerjaan 

yang menantang. Berdasarkan literatur di atas maka hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

H1: Terdapat Pengaruh Positif Antara Penggunaan Sistem Pengukuran 

Kinerja Interaktif  Terhadap Tantangan Pekerjaan 
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2.4.2  Pengaruh Tantangan Pekerjaan Terhadap Kinerja Karyawan 

 

Sebuah pekerjaan yang karyawan lihat sebagai pekerjaan menantang mestinya 

meyakinkan mereka untuk bekerja lebih keras untuk berhasil mengatasi tugas 

pekerjaan yang di berikan. Pekerjaan yang menantang berisi lima karakteristik 

dasar yang ditemukan mengarah hasil positif seperti peningkatan motivasi, kinerja 

berkualitas tinggi dan kepuasan bekerja (Fried & Ferris, 1987)  

 

Dalam penelitiannya ( Locke & Latham, 1990) mengusulkan bahwa tujuan 

pekerjaan harus spesifik dan menantang untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Pelaksanaan tugas menantang memiliki banyak konsekuensi bermanfaat bagi 

karyawan dan organisasi. Oleh karena itu, karyawan dapat memperoleh manfaat 

dari melakukan tugas yang menantang (Preenen 2010).  

 

Dari literatur di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

H2: Terdapat Pengaruh Positif Antara Tantangan Pekerjaan Terhadap 

Kinerja Karyawan 

 

2.4.3  Pengaruh Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif Terhadap 

Kinerja Karyawan 

 

Menurut (Simons, 1995) dengan adanya pengukuran kinerja, khususnya 

pengukuran kinerja interaktif akan memicu anggota perusahaan untuk 

mengembangkan rencana-rencana ke depan sehingga mampu menciptakan kinerja 

yang maksimum.  
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Penelitian yang dilakukan oleh (Wayan, 2014) menemukan bahwa penggunaan 

pengukuran kinerja interaktif terhadap kinerja manajerial berpengaruh secara 

positif. Henri (2006) menemukan bahwa adanya pengaruh yang tidak langusng 

antara sistem pengukuran kinerja interaktif terhadap kinerja individu, dan Simon 

(1995;2000) menyatakan bahwa adanya pengaruh sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap kinerja karyawan, meskipun pengaruh tidak langsung. Dengan 

demikian penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut 

H3: Terdapat Pengaruh Positif Antara Penggunaan Sistem Pengukuran 

Kinerja Interaktif Terhadap Kinerja Karyawan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

 

 

3.1   Populasi dan Sampel Penelitian  

 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pegawai perusahaan jasa di bidang perbankan yang secara 

konstan terindeks dalam LQ45  di tahun 2013- 2016 yang berlokasi di Bandar 

Lampung. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara purposive sampling dalam 

penentuan sampel. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertimbangan yang digunakan peneliti 

yaitu merupakan karyawan tetap perusahaan, memiliki masa kerja  lebih dari satu 

tahun, terlibat dalam proses pengukuran kinerja dan responden dalam penelitian 

ini adalah manajer dan non-manajer pada perusahaan yang memiliki posisi 

didalam struktur operasional perusahaan.  Perusahaan yang digunakan adalah 

perusahaan perbankan yang tercatat dalam indeks LQ45 yang berlokasi di Bandar 

Lampung. Adapun pemelihan perusahaan perbankan yang terindeks LQ45 sebagai 
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objek penelitian dikarenakan perusahaan perbankan tersebut menarik untuk diteliti 

dan sepengetahuan penulis masih jarangnya yang melakukan studi primer pada 

perusahaan service sector  seperti perbankan yang terdaftar dalam indeks LQ45, 

mengingat bahwa perbankan yang masuk dalam daftar indeks LQ45 memiliki 

kinerja yang baik dari segi kinerja keuangan maupun non keungan. Dalam aspek 

kinerja non keuangan perusahaan lebih menekankan sumber daya manusia agar 

memilki kemampuan  yang tinggi, karena bagi perusahaan service sector  

karyawan merupakan asset terpenting perusahaan. Oleh karena itu dalam 

perusahaan perbankan kinerja karyawan dievaluasi dengan sistem pengukuran 

kinerja baik interaktif maupun diagnostik guna melihat peningkatan ataupun 

penurunan kinerja karyawan. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji 

penggunaan  sistem pengukuran kinerja interaktif dan mengaitkan terhadap 

kinerja karyawan serta tantangan pekerjaan yang dijadikan variabel mediasi.  

Adapun daftar bank-bank yang menjadi responden dalam penelitian ini antara 

lain: 

Tabel 3.1 Data Bank yang Terindeks dalam LQ45 di BEI 

NO DAFTAR BANK 

1 PT  Bank Central Asia, Tbk 

2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

4 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

5 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
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3.2     Data Penelitian  

 

3.2.1  Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Dimana data yang digunakan adalah jenis data primer, yaitu data yang 

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan metode survei. Survei yang 

dilakukan adalah dengan memberikan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan 

terstruktur yang ditujukan kepada para karyawan perusahaan. 

 

3.2.2   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan 

menyebarkan kuisioner kepada para responden baik secara langsung atau dengan 

cara tidak langsung. Pengumpulan data secara langsung dilakukan peneliti dengan 

cara mengirimkan secara langsung kuisioner kepada perusahaan-perusahaan yang 

menjadi objek penelitian sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan meminta 

bantuan kepada salah satu kolega untuk menyebarkan kuisioner dan 

mengumpulkan data.  

 

Sebelum melakukan penyebaran kuisioner tersebut, terlebih dahulu peneliti 

melakukan beberapa studi pendahuluan. Dimana tujuan dari dilakukannya studi 

pendahuluan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan permasalahan yang akan 

dialami oleh responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 

kuisioner. Studi pendahuluan yang dilakukan adalah terjemahan dan tata bahasa 

kuisioner, karena peneliti mengadopsi kuisioner yang digunakan dalam penelitian 

ini dalam berbahasa inggris.  
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Studi ini dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidak mengertian 

responden atas pertanyaan yang ada dalam kuisioner yang dapat menimbulkan 

bias dan rendahnya keinginan responden untuk mengisi kuisioner. Oleh karena itu 

studi pendahuluan ini dilakukan dengan melibatkan beberapa akademisi yang 

mempunyai kemampuan dalam bahasa inggris lebih baik. 

 

3.3   Operasional Variabel Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga jenis variabel penelitian yaitu 

variabel terikat, variabel bebas dan variabel mediasi.  

 

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent Variabel)  

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja karyawan. Deadrick dan 

Gardner (1997), kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai catatan dari hasil 

yang dicapai, untuk setiap fungsi pekerjaan, selama jangka waktu tertentu. Jika 

dilihat dengan cara ini, kinerja direpresentasikan sebagai distribusi hasil yang 

dicapai, dan kinerja dapat diukur dengan menggunakan berbagai parameter yang 

menggambarkan kinerja karyawan dari waktu ke waktu. Pengukuran kinerja 

karyawan dalam penelitian ini menggunakan 5 point skala likert. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah task performance yang dikembangkan oleh 

Burney et al  (2009) yang terdiri dari tujuh item pertanyaan. Instrumen diukur 

dengan 5 point skala likert dengan kriteria 1 ( sangat tidak setuju ) sampai dengan 

5 ( sangat setuju). 
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Tabel 3.2 Indikator dan Pertanyaan Variabel  Terikat  Kinerja Karyawan 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Kinerja Karyawan  

 

(Burney et al ,2009) 

Kualitas   1. Memahami tugas 

yang diberikan 

Tanggung jawab 2. Memenui tanggung 

jawab khusus dalam 

pekerjaan 

Pelaksanaan tugas  3. Menyelesaikan tugas-

tugas sesuai dengan 

yang diharapkan 

Mematuhi peraturan  4. Memenuhi 

persyaratan kerja 

secara resmi pada 

pekerjaan 

Aktif terhadap aktivitas 5. Keterkaitan pada 

aktivitas yang secara 

langsung akan 

memengaruhi evaluasi 

kinerja 

Teliti dalam bekerja 6. Memperlihatkan 

aspek-aspek dalam 

pekerjaan yang harus 

saya lakukan 

Keberhasilan 

menjalankan tugas   

7. Sukses dalam 

menjalankan tugas 

pokok 

 

3.3.2   Variabel Bebas (Independent Variabel)  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain secara simultan 

baik secara negatif atau positif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sistem 

Pengukuran Kinerja Interaktif. Pengukuran Kinerja interaktif merupakan proses 

dua arah antara atasan dan bahawan pada berbagai tingkat organisasi (Henri, 

2006). Sistem pengukuran kinerja interaktif ini menggunakan kuisioner yang 

dikembangkan oleh Abernethy dan Brownell (1999) yang terdiri dari 5 item 

pertanyaan. Instrumen diukur dengan 5 point skala likert dengan kriteria 1 ( 

sangat tidak penting ) sampai dengan 5 ( sangat penting). 
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Tabel 3.3 Indikator dan Pertanyaan Variabel  Bebas  Sistem Pengukuran Knerja 

Interaktif 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Sistem pengukuran 

kinerja interaktif 

 

(Abernethy dan 

Brownell, 1999)  

 

SPK interaktif 

dilakukan secara 

berkala melakukan 

peramalan kondisi 

perusahaan 

berdasarkan 

perubahan 

informasi pasar.  

 

 

1. Penggunaan sistem 

pengukuran kinerja biasa 

dilakukan dalam  rapat di 

unit kerja Saudara.  

 

2. Penggunaan sistem 

pengukuran kinerja 

dilakukan secara berkala 

untuk mengevaluasi 

keputusan dan rencana yang 

berlaku di perusahaan  

 

 

SPK interaktif 

menghasilkan 

informasi yang 

mudah untuk 

dimengerti.  

 

3. Hasil diskusi antara atasan 

dan bawahan di unit kerja 

Saudara adalah mudah 

dimengerti dan bermanfaat  

 

SPK interaktif 

tidak hanya 

diterapkan untuk 

senior manajer saja 

tetapi diterapkan 

juga untuk seluruh 

level manajer  

 

4. Interaksi sering terjadi 

antara atasan dan bawahan 

dalam proses pengukuran 

kinerja.  

 

SPK interaktif 

dapat memutuskan 

secara tepat bentuk 

implementasi 

sebuah 

perencanaan 

strategi  

 

5. Adanya pembahasan tentang 

perubahan dan strategi 

antara atasan dan bawahan 

di unit kerja Saudara  
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3.3.3   Variabel Mediasi (Mediating Variabel)  

Variabel ini adalah variabel yang secara teori mempengaruhi fenomena yang 

diobservasi, yang efeknya harus dimediasi melalui efek hubungan antara variabel 

independen dengan fenomenanya. Dalam penelitian ini yang ditujukan sebagai 

variabel mediasi adalah  tantangan pekerjaan.  Tantangan pekerjaan  ini 

menggunakan kuisioner yang di gunakan oleh  De Pater et al., (2009a) dan 

dikembangkan oleh  Preenen et al.,( 2011; 2014a; 2015)  yang terdiri dari 6 item 

pertanyaan. Instrumen diukur dengan 5 poin skala likert dengan kriteria 1 ( sangat 

tidak setuju) sampai dengan 5 ( sangat setuju).  

 

Tabel 3.4 Indikator dan Pertanyaan Variabel  Mediasi Tantangan Pekerjaan 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Tantangan Pekerjaan 

 

(De Pater et al., 2009a); 

(Preenen et al., 2011; 

2014a; 2015)   

Keahlian karyawan 1. Saya membutuhkan 

keahlian yang 

berbeda karena tugas 

yang berbeda- beda 

Tugas yang bervariasi   2. Saya melaksanakan 

tugas yang bervariasi 

Tugas yang sulit 3. Saya melakukan 

tugas yang sulit 

Pekerjaan dilakukan  

sesuai kemampuan 

4. Saya dapat 

melakukan pekerjaan 

berdasarkan 

kemampuan dan 

pengetahuan yang 

saya miliki   

Kreatif  5. Saya dapat 

bereksperimen 

dengan melakukuan 

perkerjaan yang 

terbaik 

Inovatif  6. Saya harus 

menghasilkan ide-ide 

baru. 

 

 

 



26 

 

3.4  Analisis Data  

Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis menggunakan model Struktural 

Equation Modeling (SEM). Dengan instrumen kuesioner untuk mengumpulkan 

data yang nantinya akan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

penulis dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan 

menggunakan software smart PLS dimana PLS merupakan pendekatan alternatif 

yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian 

(Ghozali, 2006).  

 

Penulis memilih menggungakan PLS karena untuk manganalisis data dalam 

jumlah kecil yang berjumlah kurang dari 100 software ini sangat efektif (Chin, 

Marcolin, & Newsted, 2003; Fornell & Bookstein, 1982). 

 

3.4.1   Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

Di dalam mengumpulkan data untuk penelitian, peneliti menggunakan metode 

survey kuisioner. Oleh karena itu kualitas data yang valid dan reliable harus 

terpenuhi dalam pertanyaan kuisioner. Uji validitas dilakukan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur, dan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuisioner 

(Jogiyanto, 2009). Validnya sebuah data jika data yang diperoleh bisa menjawab 

tujuan penelitian yang aan dicapai dengan akurat. Dan data akan dikatakan 

reliable jika instrumen penelitian yang sama bisa stabil ketika digunakan kembali 

pada penelitian selanjutnya. 
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3.4.1.1   Uji Validitas  

 

Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan Partial 

Least Square (PLS) dengan menguji validitas convergent dan discriminant. 

Validitas convergent dihitung dengan melihat skor Average Variance Ekstracted 

(AVE). Nilai validitas convergent dinyatakan sangat baik apabila skor AVE diatas 

0.5 (Henseler et al, 2009). Yang kedua yaitu validitas discriminant, yang 

bertujuan untuk melihat apakah suatu item unik dan tidak sama dengan konstruk 

lain dalam model (Hulland, 1999). Pengujian validitas discriminant dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu fornell-larcker, yang dapat dilakukan dengan 

membandingkan square roots atas AVE dengan korelasi vertikal laten. Validitas 

discriminant dikatan baik apabila square roots atas ave sepanjang garis diagonal 

lebih besar korelasi antara satu konstruk dengan yang lainnya. Sedangkan yang 

kedua adalah metode cross- loading, dimana untuk mengukur validitas 

discriminant semua item harus lebih besar daripada konstruk lainnya (Al-Gahtani, 

Hubona, dan Wang 2007).  

 

3.4.1.2   Uji Reliabilitas  

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan Partial Least Square (PLS) agar 

dapat menganalisis cronbach’s alpha dan composite reliability. Sesuai dengan 

aturan yang berlaku bahwa apabila cronbach’s alpha dan composite reliability 

memiliki nilai lebih dari 0,7, berarti menunjukkan tingkat reliabilitas yang cukup 

baik (Hulland, 1999). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung 

korelasi masing-masing pernyataan pada setiap variabel dengan skor total.  
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3.5   Pengukuran Struktural Model  (Inner Model) 

Untuk meneliti struktural model dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

literatur akuntansi manajemen yaitu dengan mengukur Coefficient of 

determination (R2) dan Path Coefficient (β) (Chenhall, 2004; Hall, 2008). Hal ini 

untuk melihat dan meyakinkan hubungan/ pengaruh antara konstruk laten. 

  

3.5.1   Coefecient of Determination (R
2
)  

Nilai  R-square digunkan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R
2
 maka semakin 

baik model prediksi dari model yang diajukan.   Nilai pada R
2
 dapat digunakan 

sebagai tolok ukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen 

 

3.5.2   Path Coefficients (β)  

Tes Path Coefficient (β) adanalah nilai koefisien jalur atau besarnya 

hubungan/pengaruh konstruk laten. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

prosedur bootstraping dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai 

signifikan pada t-statistik (e.g. Hartmann & Slapničar, 2009). Dan pengujian arah 

penentuan hipotesis dilihat pada nilai original sample, nilai yang positif 

menunjukan arah hipotesis yang positif dan nilai negatif menunjukan arah 

hipotesis yang negatif . 

 

 

 

 

 



29 

 

3.6   Pengujian Hipotesis  

 

Dalam pengujian hipotesis atas sistem pengukuran kinerja interaktif, tantangan 

pekerjaan, dan kinerja karyawan dilakukan dengan melakukan perbandingan 

antara hasil path coeffecient dengan T tabel. Hipotesis dapat dikatakan sangat 

signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 1%. Hipotesis 

dikatakan signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 5%, dan 

apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 10% maka hipotesis dikatakan 

lemah. Sedangkan hipotesis dikatakan tidak signifikan apabila T hitung < T tabel 

pada derajat kebebasan 10%.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh sistem pengukuran 

kinerja interaktif terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh tantangan 

pekerjaan. Dalam penelitian ini  dimana objek penelitiannya yakni pada 

perbankan yang terindeks LQ45 secara konstan pada tahun 2013-2016 yang 

berlokasi di Bandar Lampung. Responeden dalam penelitian ini yakni karyawan 

tetap perbankan berjumlah 57 orang. Metode yang digunakan dalam menganalisis 

data penelitian ini adalah menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan 

menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). 

Berdasarkan hasil statistik dengan menggunakan software SmartPLS 3.0 

ditemukan bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja secara interaktif dapat 

meningkatkan kinerja karyawan melalui tantangan kerja. Hal ini dapat terlihat dari 

nilai t- statistic dan t- tabel dimana tidak ada pengaruh secara langsung antara 

variabel independen dan dependen, akan tetapi pengaruh antara variabel 

independen dan dependen melalui variabel mediasi bernilai signifikan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa, sistem pengukuran kinerja interaktif dapat 

meningkatkan kinerja karyawan yang dimediasi oleh tantangan pekerjaan.  
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5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penggunaan sistem pengukuran 

kinerja interaktif secara langsung tidak mempengaruhi kinerja karyawan, akan 

tetapi tantangan pekerjaan sebagai variabel mediasi  dapat berhasi miningkatkan 

kinerja karayawan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan manajer 

berdiskusi dengan karyawan mampu membentuk sikap tantangan kerja yang di 

alami karyawan, dan hal tersebut akan membuat karyawan bekerja secara sugguh- 

sungguh untuk mengembangkan passion  karyawan, dengan demikian passion 

yang tumbuh dalam diri karyawan akan meningkatkan kinerjanya dan apabila 

kinerja karyawan baik akan bermanfaat untuk mendorong peningkatan kinerja 

perusahaan.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan 

masukan untuk penelitian- penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi 

bagi sektor perbankan di indonesia bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif mampu meningkatkan individual  performance melalui sebuah 

challenge.  

5.3 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:  

1. Kehandalan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini nampak belum teruji dengan baik, karena terdapat beberapa 

indikator yang dieliminasi (validasi). Peneliti menduga kemungkinan 

adanya faktor lain yaitu penerjamahan yang kurang baik, terutama setting 

bahasa yang belum sesuai dengan kondisi responden di Indonesia. 
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2.  Penggunaan self rating pada pengukuran kinerja karyawan dapat 

menyebabkan adanya kecendrungan para responden mengukur kinerja 

mereka lebih tinggi dari pada yang sebenarnya, sehingga penilaian kinerja 

cenderung menjadi lebih tinggi. 

3. Penelitian ini hanya meneliti bagaimana persepsi karyawan terhadap 

sistem pengukuran kinerja interaktif, tantangan pekerjaan, dan kinerja 

karyawan melalu instrumen kuisioner dan tidak melakukan wawancara 

secara mendalam terhadap responden, sehingga hasil penelitian ini belum 

memberikan hasil yang maksimal.   

4. Dalam penelitian ini responden ataupun objek yang digunakan adalah 

hanya karyawan perbankan yang bekerja dalam operasional perusahaan, 

sehingga dalam penelitian ini  responden penelitian  dirasa kurang tepat 

sasaran.  

 

5.4 Saran  

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan diatas maka penulis 

menyarankan agar penelitian selanjutnya :  

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di perusahan manufaktur dimana 

karakteristik objek di servis sector berbeda dengan  manufacturing sector  

2. Perlu dilakukan pengembangan instrument yaitu disesuaikan dengan 

kondisi dan lingkungan objek yang diteliti.  

3. Penggunaan self rating pada pengukuran kinerja karyawan dapat 

diperbaiki dengan mengacupada penelitan-penelitan yang sudah dilakukan 



48 

 

sebelumnya, dengan melibatkan responden pihak lain untuk menilai 

kinerja rekannya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan responden 

yang lebih tepat sasaran dalam penggunaan sistem pengukuran kinerja 

yaitu seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satuan Pengawasan Intern 

(SPI), Direktur Utama dan lain sebagainya,   
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