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II. LANDASAN TEORI 

2.1. Rerangka Penelitian 

2.1.1 Teori Kognitif 

Teori kognitif pertama kali dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang 

psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak 

konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap 

perkembangan konsep kecerdasan. Teori ini digolongkan ke dalam 

konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan 

perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan 

bawaan), teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita 

melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk 

pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi 

skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui empat periode 

utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 

 Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

 Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) 

 Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) 

 Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) 

2.1.2.  Reliance on Multiple Performance Measure (RMPM) 

Hartmann & Slapničar (2012, p. 22) mengatakan bahwa pengukuran multi 

kinerja adalah salah cara yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja. Penggunaan 
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pengukuran multi kinerja mempunyai manfaat dibandingkan pengukuran kinerja 

yang berorientasi pada informasi keuangan. Salah satu kelebihan penggunaan 

pengukuran multi kinerja adalah dapat memberikan informasi yang lebih luas dan 

lengkap bagi bagi perusahaan dan individual (Hartmann & Slapničar, 2012; Ittner 

et al., 2003). Dilihat informasi yang diperoleh lebih luas dan lengkap, penggunaan 

pengukuran multi kinerja memberikan rasa keadilan bagi karyawan (Burney et al., 

2009; Hartmann & Slapničar, 2012). 

Dilihat dari level organizasi, penggunaan multi pengukuran kinerja bukan 

semata-mata digunakan untuk memberikan informasi terhadap kinerja perusahaan, 

akan tetapi penggunaan system pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai 

dorongan  untuk mencapai tujuan perusahaan (Chenhall, 2005; Kaplan & Norton, 

1992, 2001). Berdasarkan alasan diatas beberapa peneliti banyak mengatakan 

bahwa penggunaan multi kinerja sebagai pengukuran kinerja strategik. Beberapa 

penelitian telah menemukan bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan (Hoque & James, 2000) maupun pencapaian 

strategi perusahaan (Chenhall, 2005). 

Sedangkan berdasarkan sisi individual, penggunaan multi pengukuran 

kinerja beguna bagi manager untuk menguntuk mengatur tindakan manajer dan 

mengakibatkan sasaran keuangan dan non keuangan, ukuran kinerja, dan tujuan 

dihubungkan dengan strategi organisasi (Webb, 2004). Kaplan dan Norton (1996, 

2001) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja telah berubah dari sistem 

dengan fokus ukuran dalam financial outcomes ke sistem dengan berbagai ukuran 

keuangan dan nonkeuangan yang dihubungkan ke strategi. 
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Ittner dan Larcker (1998) berpendapat bahwa sistem pengukuran kinerja 

dalam suatu organiasai sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan rencana 

strategis dan pencapaian tujuan organisasi. Begitupula ukuran kinerja sebagai 

bahan evaluasi manager atau karyawan (Merchant, 2006). 

Kaplan dan Norton (1996) melengkapi ukuran kinerja non-finansial, seperti 

inovasi produk, kepemimpinan produk dan loyalitas pelanggan dan kinerja ini 

dapat menjadi indikator profitabilitas dimasa mendatang. Begitupun Vaivio 

(1999, p. 409) mengatakan bahwa pengukuran keuangan harus dilengkapi dengan 

non-keuangan. 

Hoque et al. (2001) berpendapat bahwa sistem pengukuran keuangan dan 

non-keuangan mampu memberikan sinyal kinerja masa depan dan termotivasi. 

Kaplan dan Norton (1992, p. 79) berpendapat bahwa dengan menggabungkan 

kedua ukuran finansial dan non-finansial dapat membantu manajer untuk 

memahami, setidaknya secara implisit dan membantu manajer menyelesaikan 

gagasan tentang hambatan yang akhirnya menyebabkan pengambilan keputusan 

perbaikan dan pemecahan masalah. 

2.1.3. Role Conflict 

 Woelf & Snoek (1962) mendefinisikan role conflict sebagai kejadian 

simultan dari dua tekanan atau lebih secara simultan sehingga ketaatan pada 

kelompok yang satu akan menimbulkan kesulitan atau ketidakmungkinan untuk 

mentaati yang lainnya. 
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Role conflict dipandang sebagai ketidaksesuaian antara harapan yang 

dikomunikasikan dengan  peran yang dijalankan (Rizo et. al., 1970 dalam Yusuf, 

2002). Rizo et. al. (1970) mendefinisikan role conflict dikaitkan dengan dimensi-

dimensi kesesuaian-ketidaksesuaian atau kecocokan-ketidakcocokan terhadap 

persyaratan suatu peran. 

Role conflict menurut Kopelman et. al. (1983) dalam Coverman (1989) 

merujuk pada tingkat tekanan yang dialami oleh seseorang dalam suatu peran 

berbeda dengan tingkat tekanan yang dialaminya dalam peran yang lain. 

Sedangkan menurut Robbins & Judge (2009), role conflict menciptakan 

pengharapan yang mungkin sulit untuk dipenuhi atau dipuaskan atau dengan kata 

lain bahwa role conflict adalah suatu situasi dimana seorang individu dihadapkan 

pada pengharapan peran yang berlainan. 

Menurut Bhanugopan dan Fish (2006), role conflict terbagi atas 3 bagian. 

Pertama, konflik peran yang terjadi ketika peran yang dibutuhkan bertentangan 

dengan nilai dasar,  sikap dan kebutuhan individual pada posisinya. Kedua, 

konflik intrarole, terjadi ketika seseorang dihadapkan pada harapan yang berbeda, 

yang membuatnya tak mungkin memuaskan semuanya. Ketiga, konflik interrole, 

terjadi karena seseorang menampilkan berbagai peran secara simultan (Gibson, 

et.al, 2006). 

Konflik peran ini terjadi hasil ketidaksesuaian harapan yang 

dikomunikasikan kepada pemegang peran jabatan oleh atasan (Bhanugopan dan 

Fish, 2006). Konflik peran juga terjadi ketika seseorang yang harus berinteraksi 

mengalami pertentangan perilaku individu yang diharapkan sehingga ada konflik 
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peran yaitu ketika ia melaksanakan satu peran tertentu membuatnya kesulitan 

memenuhi harapan peran yang lain (Koustelios et. al., 2004). 

2.1.4. Role Ambiquity 

Ambiguitas peran (role ambiguity) didefinisikan sebagai tidak adanya 

kejelasan informasi sehubungan dengan ekspektasi pekerjaan, metode untuk 

memenuhi ekspektasi yang diketahui dan atau konsekuensi kinerja peran tertentu 

(Kahn et. al. dalam Burney dan Widener, 2007).  Peterson et. al. (1995) juga 

mendefinisikan ambiguitas peran sebagai ketidakpaastian tentang tindakan apa 

yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu peran. 

Menurut Robbin & Judge (2009), role ambiguity terjadi ketika ekspektasi 

dari suatu peran tidak bisa dipahami dengan jelas dan pekerja tidak yakin dengan 

apa yang harus dikerjakan. Berdasarkan teori klasik, setiap posisi distrukur suatu 

organisasi formal harus memiliki serangkaian tugas atau tanggungjawab posisi 

yang jelas (Rizzo et. al., 1970). 

2.1.5. Burn Out 

Burn out adalah kondisi yang dialami oleh seseorang karena adanya 

tekanan pekerjaan. Burn out diukur melalui dimensi emotional exhaustion, 

reduced personal accomplishment dan depersonalization. Istilah  burn out 

pertama kali  dikemukakakan oleh Freudenberger  (1974). Cordas & Dougherty 

(1993) mendeskripsikan burn out sebagai gabungan dari tiga tendesni psikis, yaitu 

kelelahan emposional (emotional exhaustion), penurunan prestasi kerja (reduced 

personel accomplishment) dan sikap tidak peduali terhadap karir dan diri sendiri 

(depersonalization). 
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Maslach dan Jackson (1981, p. 99) mendefinisikan burn out sebagai 

sindrom kelelahan emosional dan sinisme yang sering terjadi antara individu-

individu yang melakukan "orang-pekerjaan" dari semacam. Kelelahan emosional 

adalah inisiator dari sindrom burnout (Gaines dan Jermier, 1983; Cordes dan 

Dougherty, 1993). Aspek lain burnout adalah depersonalisasi yang didefinisikan 

sebagai perkembangan negatif, sinis sikap dan perasaan tentang seseorang klien 

(Maslach dan Jackson, 1981, p. 99). Prestasi pribadi berkurang adalah ketiga 

aspek dari sindrom burnout dan terkait dengan kecenderungan untuk 

mengevaluasi diri negatif (Maslach dan Jackson, 1981). 

Emotional exhaustion adalah suatu dimensi dari kondisi burn out yang 

berwujud perasaan dan energi terdalam sebagai hasil dari excessive 

psichoemotional demands yang ditandai dengan hilangnya perasaan dan 

perhatian, kepercayaan, minat dan semangat (Ray & Miller, 1994).  Reduced 

personel accomplishment  merupakan atribut  dari tidak adanya aktualisasi diri, 

rendahnya motivasi kerja, dan turunya rasa percaya diri (Cordas & Dougherty, 

1993; Masclah, 1982). Depersonalization merupakan tendensi kemanusiaan 

terhadap sesama yang merupakan pengembangan sikap sinis mengenal karir dan 

kinerja diri sendiri (Cordas & Dougherty, 1993; Masclah, 1982). 

2.1.6. Job Performance 

Suatu organisasi membutuhkan tenaga kerja untuk dapat beroperasi dan 

meningkatkan kualitas produk maupun jasa. Mengingat karyawan merupakan aset 

penting organisasi, maka banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan 

peningkatan job performance. Pada hakekatnya,  job performance menurut 

Bernardin dan Russel (1993, p. 378) merupakan kesuksesan seorang karyawan 
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dalam melakukan suatu pekerjaan selama periode waktu tertentu didasarkan pada 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Campbell et. al. (1988) menyatakan bahwa performance sebagai sesuatu 

yang tampak, dimana individu relevan dengan tujuan organisasi. Performance 

yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktivitas 

kerja yang tinggi. Tercapainya performance yang baik tidak terlepas dari kualitas 

sumber daya manusia yang baik pula. Pernyataan itu dipertegas oleh Hellriegel 

(2001) bahwa performance yang baik dapat dicapai saat: 1) tujuan yang 

diinginkan telah tercapai, 2) moderator (kemampuan, komitmen, motivasi) telah 

tersedia, dan 3) mediator (petunjuk, usaha, ketekunan, dan strategi ) telah 

dijalankan.  

2.1.7. Kerangka Pemikiran 

Sebelum menguraikan hipotesis atas masing-masing interaksi, maka perlu 

kami jelaskan bahwa dengan peningkatan kinerja RMPM akan dapat mengurangi 

peran konflik, peran ambiguity serta mengurangi tingkat emotional, meningkatkan 

prestasi dan sikap peduli terhadap karier  yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kinerja karyawan bersangkutan.  Dari uraian tersebut kami sajikan research 

framework atas penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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2. 2. Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. Pengaruh RMPM terhadap Role conflict 

Kaplan dan Norton (1996) menyatakan bahwa ukuran kinerja dengan 

penggabungan kedua ukuran keuangan dan non-financial, memungkinkan akan 

tercapainya tujuan perusahaan masa depan. Begitupun Hoque et. al. (2001) 

berpendapat bahwa  sistem pengukuran stratregis mampu memberikan sinyal 

kinerja masa depan dan memotivasi perbaikan terobosan dalam kegiatan kritis. 

Kaplan dan Norton (1992, p. 79) berpendapat mengenai penggabungan 

kedua ukuran finansial dan non-finansial, seperti berikut ini: 

“[. . .] Membantu manajer untuk memahami, setidaknya secara implisit, ada 

keterkaitan. Pemahaman ini dapat membantu manajer menyelesaikan 

gagasan tentang hambatan, dan akhirnya menyebabkan pengambilan 

keputusan perbaikan dan pemecahan masalah.” 

RMPM 

Role conflict 
( ROLEC ) 

 

Role ambiguity 
( ROLEA) 

 

Burnout 
 ( BO) 

 
( ROLEC ) 

 

Job 
performance 

( JPERF) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 
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Bukti empiris (Stede et. al., 2006; Chenhall, 2005; Ittner et. al., 2003; Kata 

et. al, 2003; Hoque et. al., 2001) menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja 

yang mencakup tindakan baik keuangan dan non-keuangan berpengaruh positif 

terhadap organisasi kinerja. Stede et. al. (2006), Chenhall (2005), dan Kata et. al. 

(2003) menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan pengukuran finansial 

dan non-finansial memiliki kinerja yang lebih bagus. Demikian pula Ittner et. al. 

(2003) menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan satu set pengukuran 

memiliki keuntungan pasar saham lebih tinggi. Penelitian lain seperti Webb 

(2004), Burney dan Widener (2007) dan Hall (2008) telah menyelidiki dampak 

keanekaragaman pengukuran kinerja pada sikap manajer individu dan behaviours. 

Webb (2004) menggunakan desain eksperimen, ditemukan bahwa penyebab dan 

efek linkage tindakan non-keuangan dan keuangan mempengaruhi komitmen pada 

tujuan manajer. Sebuah penelitian oleh Burney dan Widener (2007) menemukan 

bahwa keragaman pengukuran kinerja terkait dengan strategi positif 

mempengaruhi kinerja manajer melalui hubungannya dengan pekerjaan. 

Sholihin dan Pike ( 2010) menyatakan bahwa salah satu pengukuran 

strategis yang dirancang adalah RMPM, bertujuan untuk menggambarkan, 

menerjemahkan dan mengatur perilaku karyawan dengan suatu strategi 

perusahaan dan tujuan manajerial untuk meningkatkan pengambilan keputusan. 

Dengan adanya penilaian menggunakan RMPM diharapkan penilaian objektifitas 

terhadap penilaian kinerja karyawan . 

Karena penilaian RMPM dilakukan secara simultan dan berkelanjutan 

terhadap penilaian karyawan, maka karyawan ada kemungkinan terjadi peran 
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konflik. Penelitian sebelumnya cenderung untuk menjelaskan dengan konsep gaya 

pengawasan evaluatif atau bagaimana atasan mengevaluasi kinerja bawahan 

mereka berdasarkan akuntansi atau ukuran finansial  (Noeverman et. al., 2005). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Hopwood (1972) yang menguji 

apakah efek disfungsional perilaku dari evaluasi kinerja adalah konsekuensi dari 

penggunaan data akuntansi dalam evaluasi kinerja, atau apakah itu tergantung 

pada cara dimana data akuntansi yang digunakan. Ia menemukan bahwa budget-

constraint secara positif berhubungan dengan bawahan yang berhubungan dengan 

pekerjaan ketegangan dan berspekulasi bahwa kondisi tersebut akan berdampak 

negatif terhadap kinerja bawahan. 

Studi-studi lain terkait penggunaan RMPM  yang digunakan dalam variabel 

penelitian lain seperti partisipasi anggaran (Brownell, 1982), partisipasi dan 

ketidakpastian tugas (Brownell dan Dunk,1991; Lau et al, 1995), kepercayaan 

(Ross, 1994), kelengkapan informasi (Emsley, 2001) dan nilai pekerjaan manager 

(Subramaniam dan Mia, 2003) sebagai variabel kontinjensi. Maka dari penjelasan 

diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Terdapat pengaruh negatif antara reliance on multiple performance 

measures (RMPM) dengan role conflict. 

2.2.2. Pengaruh  RMPM terhadap Role Ambiguity 

Menurut Robbin & Judge (2009), role ambiguity terjadi ketika ekspektasi dari 

suatu peran tidak bisa dipahami dengan jelas dan pekerja tidak yakin dengan apa yang 

harus dikerjakan. Berdasarkan teori klasik, setiap posisi distrukur suatu organisasi formal 
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harus memiliki serangkaian tugas atau tanggungjawab posisi yang jelas (Rizzo et al., 

1970). 

Tang and Chang  (2010)  dalam studinya menunjukkan bahwa ambiguitas peran 

dirasakan memiliki dampak negatif langsung pada kreativitas karyawan, begitupun 

penelitian yang dilakukan oleh Ford (1996), Amabile (1983), Amabile dan Gryskiewicz, 

(1987), Jansen dan Gaylen (1994) dan Sherman (1989).  

Sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Kahn et. al., 1964;. Rizzo et. al., 

1970; Jackson dan Schuler, 1985; Singh et al, 1996; Ussahawanitchakit, 2008) yang 

menyatakan bahwa peran ambiguitas dan konflik peran negatif berkontribusi untuk 

kepuasan pekerjaan. Maka dari penjelasan diatas peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H2 : Terdapat pengaruh negatif antara  reliance on multiple performance 

measures (RMPM) dan role ambiguity. 

2.2.3. Pengaruh Role Conflict  terhadap Burn Out 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Hsieh dan Hsieh (2003) ditemukan 

bukti empiris bahwa role stressor berpengaruh positif pada kelelahan emosional 

karyawan dan depersonalisasi. Ambiguitas secara signifikan dan positif 

berhubungan dengan pribadi berkurang prestasi sedangkan konflik peran tidak. 

Begitu pula penelitian yang dilakukan Piko (2006) menemukan bahwa dampak 

peran konflik pada tiga dimensi kelelahan untuk sampel karyawan perawatan 

kesehatan.  Maka dari penjelasan diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H3: Terdapat pengaruh positif antara Role conflict dan Burnout. 
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2.2.4. Pengaruh    Role Ambiguity terhadap Burn Out 

Maslach & Jackson (1981 dan 1982) menemukan hubungan antara tingginya 

role conflict dan role ambiguity dengan aspek kelelahan emosional dan role 

overload. Lee dan Ashforth (1996) dalam studinya melaporkan bahwa konflik 

peran dan ambiguitas secara signifikan dan berkorelasi positif dengan kelelahan 

emosional dan depersonalisasi. Hsieh dan Hsieh (2003) menemukan bukti bahwa 

peran  stres memiliki efek signifikan positif pada kelelahan emosional karyawan 

dan depersonalisasi. Maka dari penjelasan diatas peneliti mengajukan hepotesis 

sebagai berikut : 

H4 : Terdapat pengaruh positif antara Role ambiguity dan Burnout. 

2.2.5. Pengaruh  Role conflict terhadap Job performance 

Walaupun secara logika role conflict dan role ambiguity mempunyai 

dampak negatif terhadap kinerja karyawan, namun secara empiris banyak peneliti 

menyimpulkan hasil yang berbeda dalam penelitiannya. Seperti Brown dan 

Peterson (1993) dalam penelitiannya gagal menemukan hubungan antara konflik 

peran dan kinerja tenaga penjualan. MacKenzie et. al. (1998) menunjukkan bahwa 

tenaga penjualan yang dilaporkan lebih rendah kinerjanya ketika mereka 

dihadapkan dengan konflik peran. Hasil serupa ditunjukkan dalam penemuan 

yang dilakukan Behrman dan Perreault (1984), Ross dan Boles (1994), Babin dan 

Boles (1996) dan Babakus et. al. (1999). Mereka menyimpulkan bahwa role 

confict  dan role ambiguity mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 
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H5 : Terdapat pengaruh negatif antara Role Conflict  dengan Job 

performance. 

2.2.6. Pengaruh Role ambiguity  terhadap Job Performance 

Secara khusus, sejumlah studi empiris (misal: Ross dan Boles, 1994; 

MacKenzie et. al., 1998; Babakus et. al., 1999) dan sebuah studi meta-analisis 

(misal: Brown dan Peterson, 1993) menunjukkan bahwa karyawan  memiliki 

kurangnya informasi yang berhubungan dengan pekerjaan tugas dan tanggung 

jawab mereka sehingga menampilkan penurunan kinerja di tempat kerja. Atas 

penjelasan diatas peneliti mengajukan hepotesis sebagai berikut : 

H6 : Terdapat pengaruh negatif antara  Role Ambiguity  dengan Job 

performance. 

2.2.7. Pengaruh  Burnout  terhadap Job Performance 

Wright dan Bonett (1997) menemukan bahwa emosi kelelahan secara signifikan 

dan negatif terkait dengan kinerja kerja berikutnya sedangkan depersonalisasi dan 

berkurang prestasi pribadi tidak. Wright dan Hobfoll (2004) mengemukakan mengenai 

hubungan antara dimensi burn out dengan kinerja pekerjaan. Advani et. al. (2005) 

menyatakan bahwa kelelahan emosional meningkatkan kinerja perangkat lunak 

profesional, sedangkan depersonalisasi dan berkurang prestasi pribadi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terkait dengan kinerja. Penelitian lainnya seperti Les dan 

Ashford (1993) menemukan bahwa penyebab penurunan performance seseorang adalah 

burn out. Atas penjelasan diatas peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H7 : Terdapat pengaruh negatif antara Burnout  dengan Job performance. 

 



 14 

 

 


