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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Dalam evaluasi informasi akuntansi kinerja manajer lini memiliki peran 

yang penting. Pada dasarnya kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil tugas, 

target atau sasaran atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk pembinaan dan 

evaluasi. Penilaian kinerja untuk tujuan pembinaan menghasilkan informasi yang 

dapat digunakan sebagai dasar umpan balik, seperti pemberian rekomendasi untuk 

training, atau untuk melakukan penilaian secara periodik guna menentukan 

kemajuan seseorang (Wahyudi, 2015).  

 Lebih lanjut Wahyudi (2015) menjelaskan bahwa penilaian kinerja untuk 

tujuan evaluasi menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan 

promosi, pemutusan hubungan kerja, menaikkan gaji dan upah serta pemberian 

bonus. Sistem penilaian kinerja yang efektif adalah yang dapat memudahkan 

manajer puncak untuk melaksanakan pengendalian dan memberikan motivasi 

kepada para manajer lini guna memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. 

Penelitian tentang kinerja manajer penting untuk diteliti mengingat 

manajer adalah pengambil keputusan strategis dalam perusahaan. Penelitian 

sebelumnya telah meneliti bagaimana atasan mengevaluasi kinerja bawahan 
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berbasis pada ukuran akuntansi atau keuangan (Noeverman et al., 2005.) tetapi 

hasilnya masih bertentangan. Hopwood (1972) menemukan bahwa gaya 

pembatasan anggaran (budget-constrained style) berhubungan positif dengan 

pekerjaan yang berhubungan dengan ketegangan bawahan dan berdampak negatif 

terhadap kinerja bawahan. Otley (1978) berusaha untuk mereplikasi dan 

memperluas penelitian Hopwood (1972).  

Bertentangan dengan Hopwood, ia menemukan bahwa gaya pembatasan 

anggaran (budget-constrained style) tidak berhubungan dengan pekerjaan yang 

berhubungan dengan ketegangan bawahan, tetapi dikaitkan dengan kinerja 

bawahan yang lebih tinggi. Menjawab inkonsistensi di atas, Otley dan Fakiolas 

(2000), Hartmann (2000) serta Noeverman et al. (2005) menganjurkan untuk 

memasukkan pengukuran non-finansial dalam menilai kinerja manajer. 

Penggunaan pengukuran finansial dan non finansial ini disebut dengan Reliance 

On Multiple Performance Measures atau RMPM. 

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

financial dalam menetapkan tujuan kinerjanya masih jarang diteliti.  

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 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). 

Gibson et al. (2013) menggambarkan penerapan goal setting dari 

perspektif manajemen. Langkah-langkahnya adalah (1) diagnosis kesiapan, 

misalnya apakah tenaga kerja, organisasi dan teknologi sesuai dengan program 

goal setting; (2) mempersiapkan tenaga kerja berkenaan dengan interaksi antara 

individu, komunikasi, pelatihan (tranning) dan perencanaan; (3) penekanan pada 

sasaran yang harus diketahui dan dimengerti oleh manajer dan bawahannya; (4) 

mengevaluasi tindak lanjut untuk penyesuaian sasaran yang ditentukan; (5) 

tinjauan akhir untuk memeriksa cara pengerjaan dan modifikasi yang ditentukan. 

Strauss dan Sayless (1981) dalam Sholihin et al. (2010) menjelaskan bahwa 



 

4 

 

prosedur manajemen berdasarkan sasaran memberi kesempatan kepada tenaga 

kerja untuk membuat penilaiannya sendiri mengenai hasil-hasil operasi. Artinya 

jika membicarakan hasil maka sebenarnya individu tersebut menilai dirinya 

sendiri dan mungkin sekali mendapatkan wawasan mendalam bagaimana harus 

memperbaiki sikapnya.  

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya Sholihin et 

al. (2010). Sholihin et al. (2010) mengambil sampel di perusahaan manufaktur dan 

menulis saran untuk penelitian mendatang dapat menggunakan sampel perusahaan 

jasa. Sehingga dalam penelitian ini menjawab juga saran dari penelitian Sholihin 

et al. (2010) dengan menggunakan sampel Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR 

dipilih menjadi sampel penelitian karena BPR merupakan suatu lembaga 

keuangan yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan 

perdagangan karena melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang 

diberikannya. Selain itu persaingan perbankan dan lembaga keuangan 

menyiratkan perlunya optimalisasi kinerja manajerial pada Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) di Kota semarang agar tetap bertahan lama di dalam dunia 

persaingan bisnis pengkreditan. Oleh karena itu penting untuk meneliti kinerja 

manajer bank karena bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.  

 Selain itu, Sholihin et al. (2010) juga menyarankan untuk menambah 

variabel moderasi lain yang masih merupakan bagian dari goal setting theory 

yaitu goal acceptance. Menurut Earley et al. (1992), goal acceptance adalah 

penggunaan awal individu atau pendekatan tujuan secara eksternal. Para peneliti 

tampaknya telah menghitung pentingnya penerimaan tujuan sejak komitmen 
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tampaknya menjadi prediktor kinerja yang lebih akurat dari waktu ke waktu. 

Namun, penerimaan tujuan tampaknya prasyarat yang diperlukan dalam goal 

commitment dan dengan demikian dapat memainkan peran motivasi penting 

dalam efek penetapan tujuan. Goal acceptance sebagai prasyarat yang diperlukan 

untuk efek yang bermanfaat penetapan tujuan pada kinerja.  

 Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini berjudul: ”Pengaruh 

Reliance On Multiple Performance Measures Terhadap Kinerja Manajer 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dengan Goal Difficulty, Goal Specificity dan 

Goal Acceptance Sebagai Variabel Moderasi.” 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

 Perumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah reliance on multiple performance measures berpengaruh terhadap 

kinerja manajer dengan goal difficulty sebagai variabel moderasi? 

2. Apakah reliance on multiple performance measures berpengaruh terhadap 

kinerja manajer dengan goal specificity sebagai variabel moderasi? 

3. Apakah reliance on multiple performance measures berpengaruh terhadap 

kinerja manajer dengan goal acceptance sebagai variabel moderasi? 
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1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh reliance on multiple performance measures 

terhadap kinerja manajer dengan goal difficulty sebagai variabel moderasi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh reliance on multiple performance measures 

terhadap kinerja manajer dengan goal specificity sebagai variabel 

moderasi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh reliance on multiple performance measures 

terhadap kinerja manajer dengan goal acceptance sebagai variabel 

moderasi. 

 

1.3.2. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Bagi penelitian berikutnya 

Penelitian ini sebagai acuan penelitian berikutnya tentang bagaimana 

pengaruh reliance on multiple performance measures terhadap kinerja 

manajer. Selain itu penelitian ini dapat memperkuat goal setting theory. 

2. Kontribusi Bank Prekreditan Rakyat (BPR) 

Penelitian ini memberikan masukan bagi para manajer Bank Prekreditan 

Rakyat (BPR) dalam membuat kebijakan berkaitan dengan kinerja 

manajer. 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:  

Bab  I Pendahuluan  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori  

Berisi tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis yang akan menguraikan 

berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai 

dengan hipotesis yang dikembangkan, kerangka pikir serta definisi 

operasional dan pengukuran variabel. 

Bab III Metodologi Penelitian  

Berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, objek dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisa data. 

Bab IV Hasil Dan Analisis  

Berisi analisa untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

Bab V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis pada bagian sebelumnya. 


