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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

 

Dalam dua dekade terakhir, penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) 

komprehensif telah dibahas secara luas oleh peneliti-peneliti terdahulu 

(e.g.Burney, Henle, & Widener, 2009; Chenhall, 2005; Hall, 2008, 2011; Hoque 

& James, 2000). Salah satu  contoh, studi mengenai pengukuran kinerja 

komprehensif adalah balanced scorecard dari Kaplan dan Norton (1992; 1996). 

Walaupun, beberapa hasil penelitian mengenai SPK tidak semuanya memuaskan, 

banyak yang sepakat bahwa penggunakaan sistem pengukuran kinerja 

komprehensif dapat meningkatkan kinerja baik manager maupun perusahaan. 

Misalnya,  penelitian Hall (2008) dan (Hall, 2011),  meneliti bagaimana pengaruh 

sistem pengukuran kinerja komprehensif terhadap kinerja manajer. Hall (2008), 

menemukan bahwa penggunakaan sistem pengukuran kinerja manajerial dapat 

meningkatkan kinerja manajer melalui kognitif dan motivasional mekanisme yaitu 

kejelasan peran dan pemberdayaan psikologis. 

 

Kim dan Larry (1998), mengungkapkan sistem pengukuran kinerja adalah 

frekuensi pengukuran kinerja pada manajer dalam unit organisasi yang dipimpin 

mengenai kualitas dalam aktivitas operasional perusahaan. Sistem pengukuran 

kinerja (SPK) menyediakan informasi yang relevan dengan pengambilan 
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keputusan. Informasi yang relevan diperoleh dari alat ukur kinerja yang mencakup 

aspek keuangan dan non keuangan. Penyatuan alat ukur yang meliputi rantai nilai 

sebuah organisasi diyakini dapat membantu manajer untuk memahami hubungan 

lintas fungsional yang mengarahkan pada pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan yang lebih baik dan tepat (Banker et al, 2004).  Menurut Kaplan dan 

Norton (1996), pengukuran kinerja non-keuangan bisa digunakan untuk 

melengkapi pengukuran kinerja keuangan jangka pendek sebagai indikator kinerja 

jangka panjang. 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Hall (2008). Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Hall adalah objek penelitian. Penelitian Hall 

(2008), menggunakan sampel manajer Strategic Business Unit (SBU) di 

perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada sektor jasa, 

khususnya manajer SBU perbankan. Adapun tujuan replikasi ini adalah untuk 

‘enhance the validity and reliability of findings and thereby provide a strong base 

to move forward by way of model development’(Chenhall, 2003,  p. 130). Alasan 

penulis melakukan studi di perusahaan jasa adalah pertama, beberapa peneliti 

telah sepakat bahwa ada perbedaan fundamental antara perusahaan jasa dan 

perusahaan manufaktur. Auzair & Langfield-Smith (2005, p. 400), mengatakan 

bahwa perbedaan ini karena karakteristik perusahaan jasa adalah ‘(1) intangibility 

of services, (2) inseparability of production from consumption, where customers 

are also involved in the production of services, (3)  perishability of services, 

where services not consumed are lost, and (4) heterogeneity in service products, 

where services provided by the same person may differ between customers or 

differ at different times’. Oleh karena itu, lebih lanjut Mereka menyarankan bahwa 
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studi di ‘manufacturing organizations requires a reorientation to be effectively 

implemented within service organizations (Auzair & Langfield-Smith, 2005, p. 

400). 

Alasan kedua penulis ingin melakukan studi di perusahaan jasa karena industri 

jasa itu sendiri sangat dominan dalam perekonomian hampir di seluruh dunia 

(Beyers, 2010; Ettlie & Rosenthal, 2012; Goodale, Kuratko, & Hornsby, 2008; 

Machuca, González-Zamora, & Aguilar-Escobar, 2007; Spohrer & Maglio, 2008). 

Akan tetapi studi di sektor tersebut, khususnya bidang akuntansi manajemen 

sangat terbatas (Chenhall, 2005; Collier & Gregory, 1995a, b; Kihn, 2010; 

Shields, 1997). Chenhall (2003, p.130), mengatakan bahwa ‘ there is a need for 

more research into service […] as these entites become increasingly important 

within most economies.. Dan juga, berdasarkan tulisan terkini, Kihn, 2010 (2010p, 

484), menjelaskan bahwa ‘a number of gaps and under-researched yet important 

areas in the literature were identified in existing management accounting 

research. They include […] service sector organizations’ […] 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai, “Pengaruh Sistem Pengukuran 

Kinerja terhadap Pemberdayaan Psikologis dan Kinerja Managerial.” 

 

 

1.2.    Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap pemberdayaan 

psikologis? 

2. Apakah pemberdayaan psikologis berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 
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3. Apakah sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Batasan variabel penelitian yaitu pengukuran kinerja, pemberdayaan 

psikologis, dan kinerja manajer. 

2. Batasan objek penelitiannya perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan 

beralokasi di Lampung, Palembang, Jambi dan Bengkulu. 

3. Batasan respondennya adalah Manajer. 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap 

pemberdayaan psikologis. 

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh pemberdayaan psikologis terhadap 

kinerja manajerial. 

3. Untuk menguji bagaimana pengaruh sistem pengukran kinerja terhadap 

kinerja manajerial. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai berberapa manfaat yaitu:   

1. Manfaat pertama berhubungan dengan replikasi. Seperti yang telah dijelaskan 

pada latar belakang masalah bahwa dengan adanya studi replikasi, penelitian 
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ini akan dapat meningkatkan eksternal validitas atas studi serupa sehingga 

dapat meningkatkan generalisasi atas model Hall (2008). 

2. Manfaat kedua berhubungan dengan objek penelitian. Seperti juga telah 

dibahas pada latar belakang masalah mengenai objek penelitian di perusahaan 

jasa. Saya setuju dengan Chenhall (2003,  p. 144) mengatakan bahwa ‘ the 

growth in importance of service industries […] provide many opportunities 

for future research’. Jadi manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah 

literatur akademik mengenai bagaimana implementasi sistem pengukuran 

kinerja komprehensif dan hubungannya dengan kinerja manajer di perusahaan 

jasa, karena topik penelitian sistem pengukuran kinerja banyak dibahas dan 

diteliti di perusahaan manufaktur. 


