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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kinerja Manajer 

Robbins (2008b:312) menjelaskan bahwa evaluasi kinerja memiliki 

beberapa tujuan. Salah satunya adalah untuk membantu manajemen 

membuat keputusan sumber daya manusia secara umum. Evaluasi 

menyediakan masukan untuk berbagai keputusan penting seperti promosi, 

perpindahan bagian, dan pemutusan hubungan kerja. Evaluasi juga berguna 

untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi 

kinerja menunjukkan kecakapan dan kompetensi daari karyawan yang saat 

ini mungkin dirasa kurang memadai tapi bisa dikembangkan melalui 

program pelatihan.  

Lebih lanjut Robbins (2008b:313) menjelaskan bahwa kriteria yang 

dipilih oleh manajemen untuk mengevaluasi ketika menilai kinerja 

karyawan akan sangat mempengaruhi apa yang dilakukan karyawan. Tiga 

kriteria yang paling populer adalah hasil pekerjaan individual, perilaku dan 

sikap. 

Sehubungan dengan penilaian kinerja, Timpe (1999:244) 

mengatakan bahwa penilaian kinerja dilakukan untuku memberi tahu 

karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman 

yang lebih baik satu sama lain. Penilaian harus mengenali prestasi serta 

membuat rencana untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penilaian kinerja 
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harus memungkinkan pekerjaan dapat diorganisasikan dengan baik serta 

memberikan kepuasan, pencapaian dan pemerkayaan jabatan yang lebih 

besar. 

Kinerja manajer dapat diukur dengan mempergunakan indikator 

(Mahoney et al., 1963 dalam Sholihin et al., 2010):  

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk 

selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu 

sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan 

pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, 

penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran 

yang telah ditetapkan.  

2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui 

pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, 

pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran 

hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 

Pengkoordinasian merupakan proses jalinan kerjasama dengan bagian lain 

dalam organisasi melalui tukar-menukar informasi yang dikaitkan dengan 

penyesuaian program kerja.  

3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 

dengan orang-orang dalam unit organisasi lainya, guna dapat berhubungan 

dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.  

4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana 

yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil 
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kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang 

diperlukan.  

5. Supervisi, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan.  

6. Staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit 

kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan 

pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.  

7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 

pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang dan jasa.  

8. Representasi, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan 

kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan 

konsultasi dengan kantor-kantor lain (Mahoney et al., 1963 dalam Sholihin 

et al., 2010).  

 

2.2. Goal Setting Theory 

Goal setting theory berakar pada psikologi eksperimental dan teori 

manajemen. Premis dasarnya adalah bahwa niat sadar seseorang mengatur 

tindakannya, dan kinerja dipengaruhi oleh niat seseorang untuk melakukan. 

Tujuan (goal) tersebut didefinisikan sebagai apa yang seseorang sedang 

mencoba untuk mencapai atau bermaksud untuk melakukan. Goal setting 

theory berpendapat bahwa, ceteris paribus: 1) seseorang dengan tujuan sulit 

akan melakukan lebih baik daripada seseorang dengan tujuan mudah (goal 

difficulty); dan 2) orang dengan tujuan tertentu (tahu persis apa yang ingin 

lakukan, atau yang seharusnya dilakukan) akan melakukan lebih baik 
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daripada seseorang yang tujuan atau niat tidak jelas (goal specificity). 

Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa tujuan spesifik dan sulit 

berpengaruh positif terhadap kinerja (Sholihin et al., 2010). 

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. Lewat publikasi artikelnya 

‘Toward a Theory of Task Motivation and Incentives’ tahun 1968, Locke 

menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang 

terhadap tugas. Dia 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. 

Hal yang sama diungkapkan oleh Robbins (2008a:237). Pada akhir 

tahun 1960-an, Edwin Locke mengemukakan bahwa niat untuk mencapai 

sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, 

tujuan memberi tahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan 

berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Bukti tersebut sangat 

mendukung nilai tujuan. Bisa dikatakan bahwa tujuan khusus meningkatkan 

kinerja, tujuan yang sulit ketika diterima menghasilkan kinerja yang lebih 

tinggi daripada tujuan yang mudah, dan umpan balik menghasilkan kinerja 

yang lebih tinggi daripada tidak ada umpan balik. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting#cite_note-Steel2006-9
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Robbins (2008a:239) juga menjelaskan bahwa teori penentuan 

tujuan mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan 

tersebut, yang berate seorang individu memutuskan untuk tidak 

merendahkan atau mengabaikan tujuan tersebut. Berdasarkan perilaku ini 

berarti bahwa seorang individu (a) yakin bisa mencapai tujuan tersebut dan 

(b) ingin mencapainya. Komitmen tujuan kemungkinan besar muncul ketika 

tujuan-tujuan diumumkan, ketika individu tersebut mempunyai tempat 

pengendalian internal, dan ketika tujuan-tujuan ditentukan sendiri, bukan 

diberikan. 

Penelitiannya mendukung persis apa yang telah dikemukakan oleh 

Locke mengenai hubungan tak terpisahkan antara penetapan tujuan dan 

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

karya bersama mereka, ‘A Theory of Goal Setting and Task Performance’. 

Dalam buku ini, memperkuat argumen kebutuhan untuk menetapkan tujuan 

spesifik dan sulit.  

Berikut lima prinsip penetapkan tujuan berdasarkan Locke dan 

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

1. Kejelasan  

Tujuan harus jelas terukur, tidak ambigu, dan ada jangka waktu tertentu 

yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas. Manfaatnya ketika ada sedikit 

kesalahpahaman dalam perilaku maka orang masih akan tetap menghargai 

atau toleran. Orang tahu apa yang diharapkan, dan orang dapat 

menggunakan hasil spesifik sebagai sumber motivasi. 
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2. Menantang  

Salah satu karakteristik yang paling penting dari tujuan adalah tingkat 

tantangan. Orang sering termotivasi oleh prestasi, dan mereka akan menilai 

tujuan berdasarkan pentingnya sebuah pencapaian yang telah diantisipasi. 

Ketika orang tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan diterima dengan 

baik, akan ada motivasi alami untuk melakukan pekerjaan dengan baik. 

Dengan catatan sangat penting untuk memperhatikan keseimbangan yang 

tepat antara tujuan yang menantang dan tujuan yang realistis. 

3. Komitmen  

Tujuan harus dipahami agar efektif. Karyawan lebih cenderung memiliki 

tujuan jika mereka merasa mereka adalah bagian dari penciptaan tujuan 

tersebut. Gagasan manajemen partisipatif terletak pada ide melibatkan 

karyawan dalam menetapkan tujuan dan membuat keputusan. Mendorong 

karyawan untuk mengembangkan tujuan mereka sendiri, dan mereka 

menjadi berinisiatif memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di 

tempat lain dalam organisasi. Dengan cara ini, mereka dapat yakin bahwa 

tujuan mereka konsisten dengan visi keseluruhan dan tujuan perusahaan. 

4. Umpan balik (feedback)  

Umpan balik memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi harapan, 

menyesuaikan kesulitan sasaran, dan mendapatkan pengakuan. Sangat 

penting untuk memberikan kesempatan benchmark atau target, sehingga 

individu dapat menentukan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas. 
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5. Kompleksitas Tugas  

Faktor terakhir dalam teori penetapan tujuan memperkenalkan dua 

persyaratan lebih untuk sukses. Untuk tujuan atau tugas yang sangat 

kompleks, manajer perlu berhati-hati untuk memastikan bahwa pekerjaan 

tidak menjadi terlalu berlebihan. 

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 memberikan 

orang waktu yang cukup untuk memenuhi tujuan atau meningkatkan kinerja 

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

Sediakan waktu yang cukup bagi orang untuk berlatih atau 

mempelajari apa yang diharapkan dan diperlukan untuk sukses. Inti dari 

penetapan tujuan adalah untuk memfasilitasi keberhasilan. Oleh karena itu 

pastikan bahwa kondisi sekitar tujuan tidak menyebabkan frustrasi atau 

menghambat orang untuk mencapai tujuan mereka. Penentuan tujuan adalah 

sesuatu yang diperlukan untuk kesuksesan. Dengan pemahaman teori 

penetapan tujuan, kemudian dapat secara efektif menerapkan prinsip untuk 

tujuan yang akan ditetapkan. 

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

bahwa mekanisme bagaimana tujuan mempengaruhi kinerja mengacu pada 

tiga atribut aksi termotivasi: gairah atau intensitas usaha, durasi usaha, dan 

pilihan. Mengenai intensitas usaha, eksperimen laboratorium menunjukkan 
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bahwa tujuan yang sulit (goal difficulty) akan menyebabkan individu untuk 

mengerahkan usaha lebih dari orang-orang dengan tujuan yang terbaik. 

Durasi usaha dari waktu ke waktu (juga dikenal sebagai ketekunan) 

dipengaruhi oleh goal specificity; subyek dengan tujuan spesifik 

menghabiskan lebih banyak waktu melakukan tugas dibandingkan dengan 

tujuan non-spesifik.   

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

menjelaskan goal difficulty secara logis terkait dengan usaha dan gairah, 

goal specificity harus memiliki pengaruh paling besar terhadap arah 

perhatian dan arah usaha. Goal specificity juga harus meningkatkan tingkat 

kinerja tugas dibandingkan dengan tanpa tujuan sama sekali, mungkin 

tujuan tertentu memberikan manajer gambaran lebih jelas tentang apa yang 

dicapai daripada tujuan umum. Ketika manajer tahu persis apa yang 

diinginkan atau seharusnya dilakukan, manajer akan melakukan lebih baik 

daripada yang tujuannya tidak jelas karena tujuan tertentu (goal specificity) 

akan mengerahkan usaha lebih dan menghabiskan lebih banyak waktu 

mengejar target tersebut. Selanjutnya, goal specificity akan memperjelas 

apa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu diharapkan 

manajer dengan goal specificity memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada 

tujuan yang tidak spesifik.  

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

bahwa sehubungan dengan goal difficulty, manajer dengan tujuan sulit 

diharapkan menghabiskan lebih banyak upaya dalam mencapai pekerjaan 
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dibandingkan dengan tujuan mudah. Semakin besar upaya yang dikerahkan 

maka semakin tinggi kinerja. Untuk dapat memotivasi manajer melakukan 

kinerja lebih baik, sistem evaluasi kinerja harus: Pertama, menentukan 

dimensi ukuran kinerja (baik keu finansial angan atau non finansial atau 

kombinasi finansial dan non finansial). Kedua, menggambarkan standar 

kinerja dengan mendefinisikan tingkat target kinerja (kesulitan), 

spesifikasi/kejelasan target. Ketiga, menerapkan sistem hubungan kinerja 

dengan reward. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sistem 

pengukuran kinerja multipel diperlukan, tetapi tidak cukup memotivasi 

manajer untuk tampil lebih baik. Untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, 

manajer harus dievaluasi dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja 

multipel yang memiliki tingkat pencapaian baik sulit (goal difficulty) dan 

(goal specificity) maupun sulit. 

Sementara menurut Gitosudarmo dan Sudita (2008:49), proses teori 

penetapan tujuan meliputi lima tahap. Pertama, insentif tertentu yang 

disediakan lingkungan (organisasi). Dalam tahap ini umumnya termasuk 

penetapan apa yang inginkan dilakukan organisasi (target hasil) dan 

kejelasan imbalan yang berkaitan pencapaian tujuan tersebut (peningkatan 

upah, promosi, penghargaan). Kedua, proses partisipasi penetapan tujuan 

meliputi bagaimana tujuan itu ditetapkan. Dalam proses penetapan tujuan, 

tujuan itu bisa ditetapkan bersama-sama antara pimpinan dengan bawahan 

(disebut partisipatif) atau tujuan itu ditetapkan sendiri oleh pimpinan 

(otoriter). Ketiga, atribut-atribut penetapan tujuan meliputi, kejelasan, 
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kesulitan, tantangan, persaingan dengan karyawan lain, dan umpan balik. 

Keempat, adanya komitmen dari karyawan untuk melaksanakan tujuan 

termasuk perhatian dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut oleh 

karyawan. Akhirnya, hasil dari penetapan tujuan yaitu prestasi kerja dan 

kepuasan. 

Selain itu menurut Suwarto (1999:102-103), di samping umpan 

balik ada tiga faktor lain sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan 

tujuan-kinerja (goal setting theory), adalah: 

1. Komitmen tujuan, artinya bertekat untuk tidak menurunkan atau 

meninggalkan tujuan. 

2. Keefektifan diri (self efficacy), yaitu keyakinan individu bahwa mampu 

melakukan suatu tugas. 

3. Budaya nasional, dalam hal ini disesuaikan dengan budaya setempat. 

 

2.3. Reliance On Multiple Performance Measures (RMPM) 

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. Berbagai inovasi dalam sistem pengukuran 
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kinerja telah muncul, termotivasi oleh persepsi hilangnya relevansi tindakan 

nilai dari pengukuran finansial atau akuntansi tradisional dalam memahami 

kinerja. Memang, penggunaan pengukuran kinerja akuntansi dalam 

mengevaluasi manajer sering dianggap sebagai penyebab perilaku 

disfungsional manajerial (Hopwood, 1972). 

Untuk mengatasi keterbatasan yang dirasakan ini, 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. 

Menurut Ittner dan Larcker (1998) dalam Sholihin et al., (2010), perbedaan 

manfaat dari ukuran kinerja non finansial adalah menyediakan hubungan 

lebih dekat dengan strategi organisasi jangka panjang, memberikan 

informasi kuantitatif tidak langsung pada aset tidak berwujud perusahaan, 

dapat menjadi indikator yang baik dari kinerja finansial masa depan dan 

dapat meningkatkan kinerja manajer dengan menyediakan evaluasi lebih 

transparan. Penggunaan campuran yang tepat antara pengukuran finansial 

dan non finansial dapat memungkinkan organisasi untuk memobilisasi dan 

mengeksploitasi aset berwujud atau aset intelektual sebaik aset fisik yang 

nyata, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kinerja lebih baik.  

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

bahwa pengukuran multipel dapat berfungsi sebagai landasan untuk 

kesuksesan masa depan. Penerapan sistem pengukuran multipel mampu 
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memberikan sinyal kinerja masa depan dalam memotivasi terobosan 

perbaikan dalam kegiatan kritis. Dengan menggabungkan langkah-langkah 

baik finansial dan non finansial serta membantu manajer memahami 

setidaknya secara implisit banyak hubungan timbal balik. Pemahaman ini 

dapat membantu manajer melampaui pemikiran tradisional tentang 

hambatan fungsional dan akhirnya menyebabkan peningkatan pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah. 

Akbar dan Irwandi (2014) menjelaskan bahawa partisipasi dalam 

sistem pengukuran kinerja masih banyak menitikberatkan pada konteks 

anggaran yang berfokus pada hal keuangan. Padahal ukuran non-keuangan 

lebih akurat dalam sistem pengukuran kinerja. Keuntungan yang diperolah 

dari ukuran non-keuangan tercermin pada upaya manajer meningkatkan 

kelangsungan hidup jangka panjang usahanya dengan cara investasi di 

dalam inovasi. Sampai saat ini penelitian yang mengkombinasikan langkah-

langkah keuangan dan non-keuangan di dalam sistem pengukuran kinerja 

masih belum jelas mempengaruhi kinerja manajerial seperti Sholihin et al. 

(2010). Ada kemungkinan penelitian yang melibatkan partisipasi manajer, 

berdasarkan langkah-langkah anggaran/financial dan non-anggaran/non-

financial dalam menetapkan tujuan kinerjanya masih jarang diteliti.  

 

 

 

 



20 

 

2.4. Hipotesis 

Kinerja manajer merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial 

yang  efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

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

dalam goal setting theory (teori penetapan tujuan) dijelaskan bahwa 

mekanisme bagaimana tujuan mempengaruhi kinerja mengacu pada tiga 

atribut aksi termotivasi: gairah atau intensitas usaha, durasi usaha, dan 

pilihan. Mengenai intensitas usaha, eksperimen laboratorium menunjukkan 

bahwa tujuan yang sulit (goal difficulty) akan menyebabkan individu untuk 

mengerahkan usaha lebih dari orang-orang dengan tujuan yang terbaik. 

Goal difficulty secara logis terkait dengan usaha dan gairah. Sehubungan 

dengan goal difficulty, manajer dengan tujuan sulit diharapkan 

menghabiskan lebih banyak upaya dalam mencapai pekerjaan dibandingkan 

dengan tujuan mudah. Semakin besar upaya yang dikerahkan maka semakin 

tinggi kinerja.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini:  

H1: interaksi antara RMPM dan goal difficulty berpengaruh terhadap 

kinerja manajer. 

 

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

menjelaskan durasi usaha dari waktu ke waktu (juga dikenal sebagai 

ketekunan) dipengaruhi oleh goal specificity; subyek dengan tujuan spesifik 

menghabiskan lebih banyak waktu melakukan tugas dibandingkan dengan 

tujuan non-spesifik. Goal specificity harus memiliki pengaruh paling besar 

terhadap arah perhatian dan arah usaha. Goal specificity juga harus 

meningkatkan tingkat kinerja tugas dibandingkan dengan tanpa tujuan sama 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting#cite_note-Steel2006-9
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sekali, mungkin tujuan tertentu memberikan manajer gambaran lebih jelas 

tentang apa yang dicapai daripada tujuan umum.  

Ketika manajer tahu persis apa yang diinginkan atau seharusnya 

dilakukan, manajer akan melakukan lebih baik daripada yang tujuannya 

tidak jelas karena tujuan tertentu (goal specificity) akan mengerahkan usaha 

lebih dan menghabiskan lebih banyak waktu mengejar target tersebut. 

Selanjutnya, goal specificity akan memperjelas apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. Oleh karena itu diharapkan manajer dengan goal 

specificity memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang tidak 

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

terbukti memoderasi hubungan antara RMPM dengan kinerja manajer. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penelitian ini:  

H2: interaksi antara RMPM dan goal specificity berpengaruh terhadap 

kinerja manajer. 
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2.5. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMPM 

Kinerja manajer merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang  efektif 

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan 

pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. 

Tujuan yang sulit (goal 

difficulty) akan menyebabkan 

individu untuk mengerahkan 

usaha lebih dari orang-orang 

dengan tujuan yang terbaik. 

Subyek dengan tujuan spesifik 

(goal specificity) menghabiskan 

lebih banyak waktu melakukan 

tugas dibandingkan dengan 

tujuan non-spesifik. 

Penelitian terkini belum jelas meneliti bagaimanakah kombinasi pengukuran 

finansial dan non-finansial (disebut RMPM atau reliance on multiple 

performance measures) mempengaruhi kinerja manajer. 

Kinerja Manajer 

Goal Difficulty 

Goal Specificity 

Dalam goal setting theory (teori penetapan tujuan) dijelaskan bahwa 

mekanisme bagaimana tujuan mempengaruhi kinerja mengacu pada dua atribut 

aksi termotivasi: goal difficulty dan goal specificity. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting#cite_note-Steel2006-9
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2.6. Definisi Operasional 

2.6.1. Reliance On Multiple Performance Measures (RMPM) 

Reliance on multiple performance measures (RMPM) adalah persepsi 

tentang pentingnya kombinasi pengukuran finansial dan non-

finansial.Terdiri dari 10 item pernyataan diambil dari Sholihin et al. (2010) 

yang diukur dengan menggunakan Skala Likert 7 poin, dari 1 (sangat tidak 

penting) sampai dengan 7 (sangat penting). Di mana semakin mengarah ke 

poin 7 menggambarkan bahwa persepsi manajer akan kombinasi 

pengukuran finansial dan non-finansial sangat tinggi. Sebaliknya, jika 

semakin mengarah ke poin 1 menggambarkan bahwa persepsi manajer akan 

kombinasi pengukuran finansial dan non-finansial sangat rendah. 

 

2.6.2. Kinerja Manajer 

Kinerja manajer adalah persepsi hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan manajer dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan 

bersama. Terdiri dari 9 pertanyaan diambil dari Sholihin et al. (2010) yang 

diukur dengan menggunakan Skala Likert 7 poin, dari 1 (sangat rendah) 

sampai dengan 7 (sangat tinggi). Di mana semakin mengarah ke poin 7 

menggambarkan bahwa persepsi hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang 

dilakukan manajer dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan 

bersama sangat tinggi. Sebaliknya, jika semakin mengarah ke poin 1 

menggambarkan bahwa persepsi hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang 
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dilakukan manajer dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan 

bersama sangat rendah. 

 

2.6.3. Goal Difficulty 

Goal difficulty adalah persepsi manajer akan kesulitan terhadap pekerjaan 

yang dilakukan. Terdiri dari 3 pertanyaan diambil dari Sholihin et al. (2010) 

yang diukur dengan menggunakan Skala Likert 7 poin, dari 1 (sangat tidak 

setuju) sampai dengan 7 (sangat setuju). Di mana semakin mengarah ke poin 

7 menggambarkan bahwa persepsi kesulitan terhadap pekerjaan yang 

dilakukan manajer sangat tinggi. Sebaliknya, jika semakin mengarah ke 

poin 1 menggambarkan bahwa persepsi manajer akan kesulitan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan sangat rendah. 

 

2.6.4. Goal Specificity 

Goal specificity adalah persepsi manajer akan kerincian terhadap pekerjaan 

yang dilakukan. Terdiri dari 3 pertanyaan diambil dari Sholihin et al. (2010) 

yang diukur dengan menggunakan Skala Likert 7 poin, dari 1 (sangat tidak 

setuju) sampai dengan 7 (sangat setuju). Di mana semakin mengarah ke poin 

7 menggambarkan bahwa persepsi manajer akan kerincian terhadap 

pekerjaan yang dilakukan manajer sangat tinggi. Sebaliknya, jika semakin 

mengarah ke poin 1 menggambarkan bahwa persepsi manajer akan 

kerincian terhadap pekerjaan yang dilakukan sangat rendah. 

 


