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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator yang penting, 

tidak saja bagi perusahaan, tapi juga bagi investor. Penilaian kinerja 

perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengukur kinerja tersebut, 

pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu 

metode atau pendekatan ( Felisia, 2011). Ukuran yang digunakan dalam 

evaluasi kinerja merupakan sesuatu yang penting yang perlu diperhatikan 

karena akan berpengaruh pada sikap karyawan, seperti persepsi keadilan, 

kepercayaan pada atasan, dan kepuasan kerja (Lau dan Sholihin, 2005). 

Pengkuran kinerja dapat dikelompokkan menjadi pengukuran kinerja non 

keuangan (non financial performance measurement) dan pengukuran kinerja 

keuangan (financial performance measurement) (Horngren,2009 dalam 

Felisia,2011). 

Pengukuran kinerja yang selama ini digunakan hanya pengukuran 

kinerja keuangan saja. Namun seiring perkembangan dan kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahan pengukuran kinerja 

keuangan saja tidak mencukupi lagi. Karena pungukuran kinerja keuangan 

hanya menghasilkan informasi mengenai pendapatan laba saja dan bersifat 

jangka pendek. Menurut Kaplan; Lynch dan Cross; Hoque et al. dalam Lau 

dan Sholihin (2005) pengukuran keuangan seperti pertumbuhan penjualan, 
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rasio profit dan penjualan merupakan alat ukur yang terlalu sempit, dan 

kurang lengkap, hanya mengarah pada jangka pendek. 

Pengukuran kinerja yang berdasarkan keuangan seperti ROI, Profit 

Margin belum cukup untuk menyimpulkan apakah kinerja yang dimiliki 

perusahaan sudah baik atau belum. Karena pengukuran yang berdasarkan 

laba saja hanya mengarah pada jangka pendek saja. Hal ini disebabkan 

karena ukuran-ukuran keuangan tidak memberikan gambaran yang riil 

mengenai keadaan perusahaan karena tidak memperhatikan hal-hal lain di 

luar sisi finansial misalnya sisi pelanggan yang merupakan fokus penting 

bagi perusahaan dan karyawan, padahal dua hal tersebut merupakan roda 

penggerak bagi kegiatan perusahaan (Kaplan dan Norton, 1996). 

Pengukuran non keuangan, merupakan alat pengukuran yang lebih 

luas untuk proses evaluasi kinerja, selain itu juga lebih menekankan pada 

tujuan masa depan dengan masa jangka panjang. Penilaian kinerja yang 

hanya berfokus pada finansial saja belum bisa mewakili untuk 

menyimpulkan apakah kinerja yang dimiliki oleh karyawan sudah baik atau 

belum, karena pengukuran kinerja yang berdasarkan aspek keuangan saja 

mengakibatkan orientasi perusahaan hanya mengarah pada kepentingan 

jangka pendek tanpa memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan dalam 

jangka panjang (Kaplan dan Norton dalam Darmiyati dan Purwanto 2013). 

Penggunaan ukuran nonfinansial akan menghasilkan perilaku 

karyawan lebih positif dari pada hasil penggunaan ukuran finansial. Dengan 

menambah ukuran kinerja non keuangan seperti pengukuran atas kepuasan 
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pelanggan, produktivitas dalam proses bisnis internal, dan proses 

pembelajaran dan pertumbuhan, diharapkan pihak manajemen mampu 

memperhatikan dan melaksanakan usaha-usaha yang merupakan pemicu 

sesungguhnya untuk menciptakan nilai keuangan jangka panjang sesuai 

tujuan perusahaan (Mulyadi, 2001:3) 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pengukuran 

kinerja, misalnya dalam penelitian (Lau dan Sholihin, 2005) tentang 

pengukuran kinerja dengan ukuran finansial dan non financial dan kepuasan 

kerja melalui keadilan prosedural dan kepercayaan pada atasan. Penelitian 

tersebut menemukan bahwa pengukuran kinerja finansial dan non finansial 

memiliki pengaruh terhadap kepuasa kerja dengan variabel mediasi yaitu 

keadilan prosedural dan kepercayaan pada atasan. Hubungan antara ukuran 

non finansial berbasis evaluasi kinerja dan kepuasan kerja adalah tidak 

langsung dan dimediasi oleh keadilan dalam prosedur evaluasi kinerja dan 

kepercayaan supervisor. Hubungan antara ukuran finansial berbasis evaluasi 

kinerja dan kepuasan kerja juga tidak langsung dan dimediasi oleh keadilan 

dalam prosedur evaluasi kinerja dan kepercayaan supervisor. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kinerja finansial dan 

non finansial dengan kepuasan kerja karyawan merupakan hubungan tidak 

langsung melainkan diperantarai oleh keadilan dalam prosedur evaluasi 

kinerja dan kepercayaan supervisor.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

adalah faktor pekerjaan, antara lain meliputi kesesuaian pekerjaan dengan 
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kemampuan dan keahlian karyawan, beban kerja yaitu seberapa besar dari 

pekerjaan tersebut dibandingkan dengan jumlah karyawan dan tingkat 

kesulitan melaksanakan pekerjaan tersebut. Salah satu aspek yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja adalah pekerjaan itu sendiri (Work It self), 

yaitu evaluasi karyawan terhadap tingkat kesulitan yang harus dihadapi oleh 

seorang karyawan ketika menyelesaikan tugas dari pekerjaannya (Smith, 

Kendall & Hulin dalam Luthans, 2006:243). 

Penelitian ini akan mengembangkan dari penelitian Lau dan 

Sholihin (2005), dengan menambah tentang tugas yang akan dilaksanakan 

dalam pengukuran kinerja. Berdasarkan teori goal setting dalam penelitian 

Lau dan Sholihin (2005), diasumsikan bahwa tindakan seseorang diarahkan 

oleh adanya tujuan yang jelas. Lima komponen dari teori goal setting adalah 

kejelasan, tantangan, komitmen, umpan balik (feedback) dan tingkat 

kesulitan tugas (task difficulty). Faktor terakhir dalam teori penetapan tujuan 

yaitu tingkat kesulitan tugas (task difficulty) memperkenalkan dua 

persyaratan untuk sukses. Untuk tujuan atau tugas dengan tingkat kesulitan 

yang tinggi, untuk meningkatkan tingkat kinerja karyawan maka karyawan 

sebaiknya bekerja dengan memperhatikan spesifik atau tidaknya tugas 

tersebut dan dekat tidaknya (proximity) antara tugas dengan target idealnya. 

Orang-orang yang bekerja dalam peran yang kompleks mungkin 

sudah memiliki motivasi tingkat tinggi. Namun, mereka sering mendorong 

diri terlalu keras jika tindakan tidak dibangun ke dalam harapan tujuan 

untuk menjelaskan kompleksitas tugas, karena itu penting untuk 
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memberikan orang waktu yang cukup untuk memenuhi tujuan atau 

meningkatkan kinerja. 

Menurut Lau dan Sholihin, permasalahan dengan hal tersebut 

adalah dalam pengukuran kinerja financial dan non financial, kinerja akan 

sangat tergantung dari tingkat kesulitan tugas yang diberikan sehingga akan 

mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Ketika seseorang memiliki 

orientasi terhadap tugas yang kuat, maka seseorang akan dapat lebih 

melakukan kinerja dengan lebih baik. Tingkat kesulitan tugas adalah sesuatu 

yang erat hubungannya dengan tingkat usaha dari seseorang dan adanya 

tugas yang spesifik seharusnya dapat mempermudah karyawan dalam 

melakukan kinerjanya dan meningkatkan kepuasannya. 

Jika tugas sudah disosialisasikan terlebih dahulu akan membuat 

para karyawan lebih berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan 

tugasnya sehingga hasil kinerja yang akan diperoleh karyawan akan lebih 

baik. Karena semakin sulit tugas yang diberikan oleh karyawan dengan 

diimbangi kemampuan dan keahlian akan membuat karyawan semakin 

berusaha dalam menjalankan tugas sehingga kinerja karyawan akan semakin 

baik. Oleh karena itu tingkat kesulitan tugas menjadi variabel penting dalam 

pengukuran kinerja. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sehingga topik 

pengukuran kinerja penting bagi peneliti untuk diteliti lebih lanjut, beberapa 

pertanyaan penelitian akan dirumuskan sebagai berikut : 
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1) Apakah pengukuran keuangan dengan tingkat kesulitan tugas 

berpengaruh pada kepuasan kerja? 

2) Apakah pengukuran nonkeuangan dengan tingkat kesulitan tugas 

berpengaruh pada kepuasan kerja? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengukuran keuangan dengan tingkat kesulitan 

tugas berpengaruh pada kepuasan kerja. 

2) Untuk mengetahui pengukuran nonkeuangan dengan tingkat 

kesulitan tugas berpengaruh pada kepuasan kerja. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1) Hasil riset ini diharapkan dapat mendukung teori goal setting dalam 

hubungannya dengan pengukuran kinerja dan kepuasan kerja. 

2) Pengembangan riset dari Lau dan Sholihin (2005) mengenai 

pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam 

mempengaruhi kepuasan kerja. Penelitian ini akan dilakukan 

perbaikan tentang dengan mensosialisasikan tujuan dan manfaat 

dilakukannya pengukuran kinerja sehingga para karyawan dapat 

menegtahui efek dari pengukuran keuangan dan nonkeuangan dalam 

pengukuran kinerja yang akan dilakukan. Selain itu, dalam penelitian 

ini akan ditambahkan variabel tingkat kesulitan tugas dalam teori 

goal setting yang menujukan keyakinan kita tetang beberapa 

banyaknya usaha yang akan kita lakukan dalam tugas tersebut. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta mengenai sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai landasan teori, 

perumusan hipotesis, kerangka pikir, serta definisi dan pengukuran variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai obyek dan lokasi penlitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data 

atau uji hipotesis. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum responden, 

distribusi jawaban responden, dan analisis atau hasil pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 


