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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

2.1.1. Sistem Pengukuran Kinerja 

 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang 

digunakan untuk  meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Balanced scorecard merupakan suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu 

menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan 

yang dikembangkan oleh Robert Kaplan (Harvard Business School) dan David 

Nornon pada awal tahun 1990. 

 

Malina dan Selto (2001) mengatakan bahwa balanced scorecard (BSC) dianggap 

komprehensif ketika memberikan sistem keseluruhan kinerja bisnis. Balanced 

scorecard dianggap sebagai salah satu kinerja komprehensip karena pengukuran 

kinerja tersebut tidak hanya menyediakan informasi keuangan tetapi juga 

informasi non keuangan. Chenhall (2005) menjelaskan bahwa karakteristik SPK 

adalah komprehensip karena informasi yang disediakan terintegrasi dengan aspek 

bisnis dan kegiatan operasional, serta aspek pelanggan dan karyawan. 
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Hall (2008) berpendapat bahwa penggunaan sistem pengukuran kinerja dapat 

meningkatkan kinerja manajerial melalui kognitif dan motivasional mekanisme 

yaitu pemberdayaan psikologis. Balanced scorecard menyediakan kerangka kerja 

untuk memilih pengukuran kinerja yang melengkapi ukuran finansial dengan 

ukuran operasional kepuasan pelanggan, proses internal dan pembelajaran 

(Banker et al., 2004). 

 

2.1.2. Pemberdayaan Psikologis 

Spreitzer (1996), mendefinisikan konstruk Pemberdayaan Psikologis dalam empat 

perspektif yaitu: meaning, competence, self-determination, dan impact.  

Definisi meaning dapat diartikan sebagai cerminan sejauh mana seorang individu 

berkeyakinan dan peduli terhadap cita-cita individu atau standar kebutuhan. 

Competence mengacu pada self-efficacy yang spesifik untuk bekerja pada 

keyakinan individu dalam pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan 

kegiatan dengan keterampilan dan keberhasilan. Self-determination dapat 

diartikan penentuan nasib sendiri yang merupakan sejauh mana tanggung jawab 

individu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan tindakan, dalam arti memiliki 

pilihan dalam memulai dan mengatur tindakan. 

Impact berarti dampak sebagai pengalaman yang berpengaruh pada hasil strategis, 

administratif, atau operasi di tempat kerja untuk membuat sebuah perbedaan. 

 

Zhang (2010) menjelaskan sejauh mana memberdayakan kepemimpinan bekerja 

melalui Pemberdayaan psikologis yang akhirnya mempengaruhi kreativitas 

karyawan. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa empat dimensi 

bergabung menjadi suatu konstruk keseluruhan yaitu pemberdayaan psikologis 
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(Spreitzer, 1995). PMS dapat membuat pekerjaan individu lebih bermakna karena 

dapat memberikan impormasi yang komprehensip (Zhang, 2010) 

 

2.1.3. Kinerja Manajerial 

Mahoney et al, 1965, dalam Hall, (2008) kinerja manajerial sebagai kecakapan 

manajer dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial antara perencanaan, 

investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negoisasi dan representasi. 

Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan 

suatu kinerja manajerial yang tinggi. Kinerja manajerial adalah arena yang sangat 

baik untuk menyelidiki konsekuensi perilaku yang mempengaruhinya. Manajer 

harus membuat banyak keputusan, untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari dan 

strategis jangka panjang manajer juga harus melakukan banyak tugas-tugas 

interpersonal seperti bekerja dengan staf, mengawasi orang lain, berpartisipasi 

dalam pertemuan, dan mewakili konstituen, (Barry M, Staw and Sigal G, 1993). 

 

 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

 

Sebelum penulis menjelaskan hubungan antara variabel. Gambar 1 adalah 

kerangka penelitian dari tulisan ini: 

  

  

 

 

 

Gambar 1 : research framework hubungan antara SPK terhadap, pemberdayaan 

psikologis dan kinerja manajerial. Sumber Hall (2008). 
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2.2.1. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Pemberdayaan 

Psikologis. 

Hall (2008) berpendapat bahwa sistem pengukuran kinerja yang komprehensif 

memberikan informasi kinerja yang diperlukan manajer SBU untuk 

mengembangkan tingkat yang lebih tinggi dari pemberdayaan psikologis. Sistem 

pengukuran kinerja yang kurang komprehensif memberikan informasi kinerja 

yang tidak memadai, dan dengan demikian kemungkinan untuk membatasi 

pengembangan manajer SBU terhadap pemberdayaan psikologis, (Hall, 2008, 

p.146). Sistem pengukuran kinerja diharapkan bisa meningkatkan persepsi 

manajer atas setiap dimensi dalam pemberdayaan psikologis dalam hal ini adalah 

meaning, competence, self determination dan impact (Spreitzer,1996). 

 

Marginson, McAulay and Roush (2011) memberikan bukti kontribusi yang 

menunjukkan sifat dan tingkat efek psikologis yang positif dihasilkan oleh ukuran 

kinerja. Efek psikologis yang positif timbul dari pemanfaatan interaktif non-

keuangan. PMS diharapkan dapat meningkatkan persepsi manajer dari masing-

masing dimensi pemberdayaan psikologis. PMS dapat membuat pekerjaan 

individu lebih bermakna karena sistem pengukuran kinerja dapat memberikan 

informasi yang lebih komprehensip (Zhang, Bartol, 2010, p.108), kemudian 

memeriksa pengaruh pemberdayaan psikologis terhadap motivasi intrinsik dan 

keterlibatan proses. Tanpa informasi kinerja yang komprehensif, manajer 

cenderung tidak memahami sepenuhnya operasional dari sebuah unit kerja atau 

organisasi secara keseluruhan. Hal ini menciptakan perasaan tidak mampu 

memberikan pengaruh pada wilayah pekerjaan mereka. 
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Penelitian sebelumnya memperlihatkan adanya hubungan positif antara informasi 

kinerja dan pemberdayan psikologis secara keseluruhan (Spreitzer, 1997). Peneliti 

Spreitzer (1997) menemukan bukti empiris bahwa akses informasi kinerja 

berhubungan positif dengan pemberdayaan psikologis, sehingga  SPK diharapkan 

dapat memberikan pengaruh positif pada persepsi manajer atas pemberdayaan 

psikologis yang akan membentuk hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan 

Psikologis. 

 

2.2.2. Pengaruh Pemberdayaan Psikologis terhadap Kinerja Manajerial 

Pemberdayaan psikologis berkaitan dengan perilaku yang meningkatkan kinerja 

manajerial yang berhubungan dengan dampak seseorang, (Hall, 2008). Liden et al. 

(2000), berpendapat bahwa individu yang merasa pekerjaan mereka  signifikan 

dan memiliki tingkat kepuasan dibandingkan dengan mereka yang merasa 

pekerjaan mereka memiliki nilai yang kecil. Penelitian empiris telah menemukan 

hubungan positif antara makna dan kepuasan kerja (Spreitzer et al, 1997; Liden et 

al 2000). Spreitzer (1995), menjelaskan bahwa pemberdayaan psikologis memiliki 

potensi besar dalam memberikan kontribusi atas kinerja manajerial karena proses 

kerja seorang manajer tidak bisa distrukturisasi secara lengkap dengan aturan dan 

prosedur. 

 

Penelitian sebelumnya menguji hubungan antara pemberdayaan psikologis secara 

keseluruhan dan kinerja sebuah pekerjaan memperoleh bukti empiris bahwa 

tingkat pemberdayaan psikologis yang lebih tinggi akan meningkatkan kinerja 

sebuah pekerjaan (Spreitzer, 1995; Koberg et al, 1999). Hipotesis yang dapat 
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diajukan untuk menguji pengaruh pemberdayaan psikologis terhadap kinerja 

manajerial adalah sebagai berikut: 

H2 : Pemberdayaan Psikologis berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Manajerial. 

 

2.2.3. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial 

Sistem pengukuran kinerja ini dapat meningkatkan kinerja, karena sistem 

pengukuran kinerja memfokuskan upaya pada tujuan pencapaian, perhatian 

berkonsentrasi pada proses kritis, pengorbanan untuk memastikan optimal 

keputusan, dan membantu manajer belajar tentang strategi dan kinerja (Kaplan 

dan norton 1996, Epstein dan Manzoni 1998, Atkinson dan Epstein 2000). Teori 

Psikologis menunjukkan bahwa manajer akan bekerja dengan baik ketika mereka 

mempunyai tujuan yang jelas atas apa pekerjaan yang harus dilakukan. Kejelasan 

target dan operasional akhirnya dapat dilihat dari unsur SPK yaitu KPI (llgen et al 

1979, Locke, Shaw,  Saari dan Latham 1981). 

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, 2002). Sistem pengukuran kinerja juga menyediakan 

informasi yang relevan diperoleh dari alat ukur kinerja yang mencakup aspek 

keuangan dan non keuangan.   Dengan cara ini sistem pengukuran kinerja dapat 

memandu proses pengambilan keputusan dan membantu mengevaluasi keputusan 

di masa lalu (Malina dan Selto, 2001). 
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Kren (1992), menyatakan bahwa informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dapat 

meningkatkan kinerja karena informasi kinerja memberikan para manajer prediksi 

yang lebih akurat tentang keadaan lingkungan, sehingga menghasilkan sebuah 

pengambilan keputusan alternatif yang lebih baik dengan rangkaian tindakan 

efektif dan efisien. Penelitian sebelumnya Kren (1992), menemukan hubungan 

positif antara informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan kinerja manajerial. 

Ia menyatakan bahwa infomasi kinerja yang komprehensif dari sistem pengukuran 

kinerja akan memberikan informasi yang lebih spesifik dan relevan untuk proses 

pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kinerja manajerial. Berdasarkan 

uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Manajerial. 


