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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manajer yang handal adalah manajer yang memiliki kemampuan 

untuk melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasi masalah, dan 

menyeleksi serta mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat. 

Berkaitan dengan hal ter sebut informasi akuntansi dapat digunakan 

sebagai salah satu alat yang dapat diandalkan seorang manajer untuk bisa 

mempertahankan kelangsungan hidup serta mengendalikan organisasi 

hingga tujuan yang diharapkan tercapai (Wahyudi, 2015). 

Wahyudi (2015) juga menjelaskan bahwa informasi akuntansi 

merupakan informasi yang penting dalam perencanaan pengendalian 

kegiatan perusa haan. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara 

memberikan peran kepada setiap manajer lini untuk merencanakan 

pendapatan dan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan 

kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan atau biaya yang 

menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian informasi akuntansi 

mencerminkan skor yang dibuat oleh setiap manajer lini dalam menggu 

nakan berbagai sumber ekonomi untuk melaksanakan perannya dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

Kinerja manajer merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial 

yang  efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
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laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Ittner dan 

Larcker (1998) dalam Sholihin et al., (2010) berpendapat bahwa sistem 

pengukuran kinerja penting karena memainkan peran kunci dalam 

pelaksanaan rencana strategis, evaluasi pencapaian tujuan organisasi dan 

pembangunan rencana kompensasi manajerial. Merchant (2006) 

berpendapat bahwa ukuran kinerja penting dalam evaluasi kinerja 

manajerial dalam memotivasi manajer untuk mengerahkan usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui berbagai insentif terkait dengan 

pencapaian tujuan tersebut. 

Kaplan dan Norton (1996) dalam Sholihin et al., (2010) 

menganjurkan untuk menambah pengukuran finansial dengan non 

finansial seperti inovasi produk, kepemimpinan produk dan loyalitas 

pelanggan yang mungkin merupakan indikator lebih baik dari profitabilitas 

masa depan dari laba tahunan. Otley dan Fakiolas (2000), Hartmann 

(2000) serta Noeverman et al. (2005) menganjurkan untuk memasukkan 

pengukuran non-finansial dalam menilai kinerja manajer. Penelitian terkini 

belum jelas meneliti bagaimanakah kombinasi pengukuran finansial dan 

non-finansial (disebut RMPM atau reliance on multiple performance 

measures) mempengaruhi kinerja manajer (Sholihin et al., 2010) sehingga 

Sholihin et al. (2010) menjawab permasalahan ini.  

Otley dan Fakiolas (2000) menjelaskan dimulainya penelitian 

tentang anteseden dan konsekuensi dari gaya evaluatif manajerial 

sehubungan dengan penggunaan data akuntansi. Ini dimulai dengan karya 
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perintis Hopwood (1972) pada peran data akuntansi dalam evaluasi kinerja 

dan telah dilanjutkan oleh para peneliti seperti Otley (1978). Meskipun 

review mereka memberikan gambaran keseluruhan yang paling berguna, 

tapi masih memberi sedikit perhatian pada isu sentral dari mengukur gaya 

evaluatif seperti RAPM. 

Locke dan Latham (1990) dalam Sholihin et al., (2010) 

menjelaskan bahwa goal setting theory (teori penetapan tujuan) awalnya 

dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Locke 

menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang 

terhadap tugas. Locke menemukan bahwa tujuan spesifik dan sulit 

menyebabkan kinerja tugas lebih baik dari tujuan yang mudah. Beberapa 

tahun setelah Locke menerbitkan artikelnya, penelitian lain yang 

dilakukan Dr. Gary Latham, yang mempelajari efek dari penetapan tujuan 

di tempat kerja. Penelitiannya mendukung persis apa yang telah 

dikemukakan oleh Locke mengenai hubungan tak terpisahkan antara 

penetapan tujuan dan kinerja. 

Penelitian Sholihin et al., (2010) menguji apakah pengaruh 

Reliance on Multiple Performance Measures (RMPM), pengukuran 

keuangan maupun nonkeuangan, yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja manajer bergantung pada persepsi tingkat kesulitan tujuan (goal 

difficulty) dan apakah tujuan tersebut dipandang spesifik dan jelas oleh 

manager (goal specificity). Hasil penelitian Sholihin et al. (2010) adalah 

goal specificity terbukti memoderasi hubungan antara Reliance on 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting#cite_note-Steel2006-9
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Multiple Performance Measures (RMPM) dengan kinerja manajer. 

Sementara goal difficulty tidak terbukti memoderasi hubungan antara 

Reliance on Multiple Performance Measures (RMPM) dengan kinerja 

manajer. Untuk meneliti ulang penelitian Sholihin et al. (2010) dan 

menerapkan penelitian ini dalam lingkup Indonesia, maka penelitian ini 

meneliti pengaruh Reliance on Multiple Performance Measures (RMPM) 

terhadap kinerja manajer dengan goal specificity dan goal difficulty 

sebagai variabel moderasi dengan perusahaan manufaktur sebagai sampel. 

Sholihin et al. (2010) meneliti di perusahaan manufaktur dan untuk 

melihat hasil penelitian di sektor lain maka penelitian ini meneliti di 

perusahaan jasa. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sholihin et al. 

(2010:37) dengan menjawab keterbatasan jangan hanya meneliti di 

perusahaan manufaktur saja dan penelitian selanjutnya seharusnya 

menginvestigasi apakah muncul pengaruh yang sama pada organisasi 

dengan perbedaan karakteristik seperti sektor jasa. Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan industri hotel bintang di Semarang karena 

hotel bintang memiliki struktur organisasi, sistem akuntansi berdasarkan 

departementalisasi, sistem anggaran sehingga menghasilkan kinerja yang 

lebih kompleks dibanding industri jasa lainnya (Alfiyah, 2014:3). Selain 

itu juga sebagai validitas eksternal (external validity) menunjukkan bahwa 

hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisasi ke semua 
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obyek, situasi dan waktu yang berbeda sehingga diperlukan penelitian di 

sampel sektor lain (Hartono, 2013:123). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini berjudul: 

”Pengaruh Reliance On Multiple Performance Measures Terhadap 

Kinerja Manajer Hotel Di Semarang Dengan Goal Difficulty dan Goal 

Specificity Sebagai Variabel Moderasi.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki perumusan masalah berikut:  

1. Apakah interaksi antara Reliance on Multiple Performance Measures 

(RMPM) dan goal difficulty berpengaruh terhadap kinerja manajer? 

2. Apakah interaksi antara Reliance on Multiple Performance Measures 

(RMPM) dan goal specificity berpengaruh terhadap kinerja manajer? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh interaksi antara Reliance on Multiple 

Performance Measures (RMPM) dan goal difficulty terhadap kinerja 

manajer. 

2. Untuk menganalisis pengaruh interaksi antara Reliance on Multiple 

Performance Measures (RMPM) dan goal specificity terhadap kinerja 

manajer. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan memberi tambahan pembuktian empiris goal 

setting theory berkaitan dengan pengaruh RMPM terhadap kinerja manajer 

hotel di Semarang. 

2. Bagi Hotel 

Setelah diketahui apakah goal difficulty dan goal specificity memoderasi 

hubungan antara RMPM dengan kinerja manajer, diharapkan hotel dapat 

membuat suatu kebijakan / strategi yang memadukan kinerja finansial dan 

non finansial (RMPM) agar kinerja naik.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Dalam penelitian ini, pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini, landasan teori berisi tinjauan pustaka, pengembangan 

hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting#cite_note-Steel2006-9
http://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting#cite_note-Steel2006-9
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BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini, metode penelitian berisi populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel serta metode analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam penelitian ini, hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam penelitian ini, bagian akhir berisi kesimpulan dan saran dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 


