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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Sistem pengukuran kinerja merupakan bagian integral dalam sistem pengendalian 

managemen dalam mencapai prioritas strategi dalam suatu perusahaan Abernethy 

et al. [2005, Chenhall [2005]. Dewasa ini, para peneliti dan praktisi menggunakan 

sistem pengukuran kinerja multiple untuk menilai kinerja baik pada individu 

maupun organisasi. Hal ini didasarkan bahwa penggunaan sistem pengukuran 

kinerja berbasis akuntansi mempunyai berbagai kelemahan Ittner et al. [2003, 

Kaplan, and Norton [1992, Lingle, and Schiemann [1996]. Salah satu kelebihan 

terhadap penggunaan pengukuran kinerja dengan memasukkan indicator non-

keuangan selain keuangan adalah memungkinkan dapat ‘capture key strategic 

performance dimensions that are not accurately reflected in short-term 

accounting measures’ Ittner, Larcker, and Randall [2003, p. 717].   

 

Dalam perspektive psychology, penggunaan pengukuran kinerja  yang luas akan 

dapat mempengaruhi keadilan dalam penilaian karyawan karena karyawan dinilai 

dari berbagai aspek. Dengan adanya keadilan dalam system penilaian kinerja 

memungkinkan peningkatan kepuasan kerja karyawan Lau, and Moser [2008, 

Lau, and Sholihin [2005, Sholihin, and Pike [2009] yang akhirnya akan dapat 
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meningkatkan loyalitas. Loyalitas karyawan adalah mempunyai pengaruh besar 

terhadap produktifitas karyawan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Schlesinger & Heskett [1991] atas penelitian di perusahaan jasa bahwa loyalitas 

karyawan akan dapat memberikan kontribusi laba yang sangat besar bagi 

perusahaan. Akan tetapi, sejauh ini penelitian penggunaan pengukuran kinerja 

dengan multi-indikator terhadap loyalitas karyawan yang dapat meningkatkan 

produktivitas karyawan belum terungkap. Kebanyakan penelitian sebelumnya 

meneliti pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja karyawan, misalnya 

Hall [2008] dan kinerja perusahaan Hoque, and James [2000]. Oleh karena itu, 

tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana peran penggunaan 

pengukuran kinerja multi aspek terhadap loyalitas dan produktivitas karyawan. 

 

Adanya berbagai sistem pengukuran misalnya yang sering digunakan adalah 

sistem pengukuran kinerja yang sering dipakai perusahaan dewasa ini yaitu 

dengan pengukuran kinerja manajer adalah  menggunakan reliance on multiple 

performance measures (RMPM). RMPM mengidentifikasikan tujuan organisasi 

dalam perspektif yang luas yang tidak hanya berorientasi pada aspek keuangan. 

Namun dalam hal ini kecenderungan pimpinan dalam membangun kerangka kerja 

umum dalam organisasi tidak mewakili keterlibatan bawahan (pegawai) sehingga 

sering kali tidak terbentuk loyalitas akibat dari ketidakterbukaan komunikasi. 

Dengan tidak terciptanya loyalitas pegawai, kecenderungan untuk menghasilkan 

inovasi dalam pemberian pelayanan yang dinamis, yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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Sebatas pengetahuan saya, sangat jarang penelitian-penelitian terdahulu mengkaji 

bagaimana pengaruh  RMPM  terhadap kinerja manajer khususnya yang berkala 

terhadap produktivitas karyawan. Kebanyakan mereka meneliti pengaruh sistem 

pengukuran kinerja terhadap kinerja karyawan, misalnya Hall (2008) dan kinerja 

perusahaan (Hoque dan James, 2008). Oleh karena itu penelitian ini ingin menguji 

bagaimana pengaruh RMPM terhadap produktivitas karyawan. 

 

Seperti yang dijelaskan di-atas bahwa penulis menggunakan konstruk loyality 

sebagai faktor mediasi penelitian ini. Hal ini disebabkan karena RMPM 

memberikan keadilan terhadap karyawan, terutama yang berhubungan dengan 

reward system. Dengan adanya keadilan ini, memungkinkan loyalitas karyawan, 

ada keinginan yang besar terhadap karyawan untuk memberikan kontribusi yang 

besar terhadap perusahaan, sehingga dengan adanya usaha untuk memberikan 

sumbangsih ke perusahaan otomatis akan meningkatkan produktivitas karyawan. 

Untuk mengetahui keanekaragaman pengaruh perilaku pengukuran kinerja yang 

menggunakan langkah-langkah baik keuangan dan non-keuangan sampai saat ini, 

tidak jelas apakah dan bagaimana kombinasi ukuran finansial dan non-finansial 

mempengaruhi kinerja manajerial (MP) (Sholihin et al., 2004). Pentingnya topik 

ini ditekankan oleh Otley dan Fakiolas (2000), Hartmann (2000)  yang menyebut 

untuk studi dalam gaya pengawasan evaluatif untuk memasukkan aspek non-

keuangan dalam analisis mereka. Hartmann (2000, hal 477) misalnya 

menunjukkan: 

 
Based on RAPM (Realiance on Accounting Performance Measures) research specific 

hypothesescould be formulated about the usefulness of having multiple performance 

indicators [. . .] about the effect of havingnon-financial or non-quantitative performance 

targets [. . .] So far, both theory development and empirical evidence [. . .] are limited 

(emphasis and parentheses added). 



4 
 

Pengukuran kinerja manajer menggunakan RMPM erat kaitannya terhadap 

penelitian efektifitas dan evaluasi kinerja pegawai di bawah pengawasannya. 

Karena dengan RMPM pengukuran kinerja top manager bisa meningkatkan: 

Implementasi target terkait program perusahaan, target program dalam produk 

service marketing dan penjualan, mengintegrasi hubungan manajemen, dan 

meminimalisir unprofitable cost yang pada akhirnya mengacu pada pemberian 

employee value yang akhirnya dapat menciptakan kepuasan diri dalam individu 

dan berdampak pada loyalitas pegawai. Dengan terbentuknya loyalitas pegawai 

tersebut akan terbentuk sistem kinerja organisasi yang andal dalam menciptakan 

employee product yang berkualitas. 

 

Selanjutnya, dengan adanya loyalitas karyawan yang tinggi maka, adanya 

komitmen karyawan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh di perusahaan yang 

akhirnya akan meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi kami berasumsi bahwa 

RMPM dapat meningkatkan employee loyality yang akhirnya akan meningkatkan 

employee productivity. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah 

untuk menguji bagaimana “Pengaruh Reliance on Multiple Performance 

Measures (RMPM) terhadap penilaian Employee Productivity, Peran Employee 

Loyality sebagai Faktor Pemediasi”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

Bagaimana penggunaan pengaruh reliance on multiple performance measure 

(RMPM) terhadap employee productivity, melalui employee loyality sebagai faktor 

pemediasi. 

Untuk menjawab perumusan masalah tersebut, kami melakukan survey terhadap 

pegawai yang bergerak dibidang jasa kesehatan yaitu rumah sakit. Adapun 

pemilihan responden yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun dengan alasan tingkat 

loyalitas dan idialisme yang belum terbentuk. 
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1.3  Batasan Masalah  

1. Variabel yang diteliti yaitu penggunaan pengaruh reliance on multiple 

performance measure (RMPM), employee loyality dan employee productivity. 

2. Sampel penelitian menggunakan studi kuantitatif terhadap pegawai yang 

bekerja dibidang jasa kesehatan yaitu rumah sakit yang ada di kota Bandar 

Lampung. 

 

1.4       Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan bagaimana  pengaruh penggunaan reliance on multiple 

performance measure (RMPM) dapat mendorong employee productivity. 

2. Menjelaskan bagaimana pengaruh reliance on multiple performance measure 

(RMPM) terhadap employee loyality. 

3. Menjelaskan bagaimana pengaruh employee loyality terhadap employee 

productivity. 

 

1.5       Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi penggunaan pengukuran kinerja multi aspek terhadap 

loyalitas karyawan dan produktivitas karyawan. 

2. Memberikan solusi untuk masalah aspek ketidak percayaan minimnya inovasi 

dalam menciptakan produk yang dilakukan oleh pegawai. 

 


