
BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan hasil kerja organisasi yang digambarkan

dalam  mencapai  tujuannya  yang  berupa  sumber  fisik  dan  nonfisik  seperti

informasi,  peraturan  dan  kebijakan  (Jongrang,  2012).  Konsep  kinerja

menggambarkan  setiap  organisasi  akan  memberikan  pelayanan  yang  baik  dan

pengukuran  kinerja  yang  dilakukan.  Faktor-faktor  organisasional  yang

mempengaruhi kinerja dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, mandat legislatif,

penggunaan sistem pengukuran kinerja, kontraktibilitas dan komitmen manajemen

(Ahyaruddin, 2016). 

Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  melalui  pengukuran  dan

pengujian yang tepat, maka organisasi akan memperoleh berbagai manfaat, seperti

(1) motivasi karyawan di berbagai tingkat organisasi, (2) penciptaan peningkatan

kinerja budaya,  (3) implementasi,  peninjauan dan formulasi  strategi organisasi,

dan  (4)  peningkatan  kinerja  secara  keseluruhan  oleh  organisasi  (Akbar  et  al.,

2012).  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  survei  dan

wawancara  dengan  pejabat  dari  instansi  pemerintah  menunjukkan  bahwa

komitmen  manajemen  berkaitan  positif  dengan  kinerja  dan  mandat  legislatif.

Mandat  legislatif  merupakan  aspek  keberhasilan  pelaksanaan  reformasi  dalam

organisasi.

Sadjiarto  (2000)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas,  sistem  pengukuran

kinerja  merupakan indikator  yang mempengaruhi  kinerja.  Kinerja  dalam suatu

organisasi  dapat  dinilai  dari  hasil  laporan  yang  diberikan  kemudian  mandat
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legislatif  dapat  menilai  apakah pengoperasian kinerja yang telah berjalan telah

memenuhi cara yang ekonomis, efisien dan efektif.

Spekle dan Verbeeten (2014) dalam penelitiannya menerangkan bahwa

dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja untuk tujuan insentif maka akan

meningkatkan  kinerja  dalam  suatu  organisasi  yang  memiliki  kontraktibilitas

tinggi.  Kinerja perusahaan akan selalu dipantau dan ditinjau dari perusahaanya.

Kinerja perusahaan diukur dari kegiatan manajemen dan komitmen manajemen

apakah suatu perusahaan tersebut sudah mencapai tujuan yang sudah diterapkan

dengan semakin rendahnya kontraktibilitas akan menyebabkan karyawan atribut

kinerja yang memuaskan. Tujuan perusahaan meninjau dan mengevaluasi kinerja

agar perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan

perusahaan lainnya yang dimana pencapaian tujuan tersebut harus memiliki hasil

yang baik  dan sesuai  dengan yang telah diterapkan.  Pengelolaan sumber daya

yang bersifat fisik dan nonfisik harus mampu dikelola oleh pengukuran kinerja ini

dengan cara yang efisien dan efektif. 

Laporan  keuangan  yang  tersedia  digunakan  sebagai  bahan  penilaian

kinerja  suatu  perusahaan  seperti  akuntansi  manajemen  keuangan  seperti  laba

sebelum pajak, laba investasi dan informasi keuangan lainnya. Selain itu, dasar

pengukuran  kinerja  internal  memiliki  kelemahan  yang  dapat  dikendalikan

sehingga terjadi manipulasi dasar pengukuran yang dilakukan (Pardede, 2016).

Kinerja  perusahaan  berhubungan  dengan  tata  kelola.  Tata  kelola

perusahaan berkonsentrasi pada keseimbangan sosial dan ekonomi daripada suatu

individu atau kelompok. Adapun tujuan dari tata pengelolaan perusahan yang baik

adalah  untuk  menyeimbangkan  sebaik  mungkin  kepentingan  akan  individu,
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kelompok dan perusahaan (Suyono, 2017).

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Spekle  dan  Verbeeten  (2014) melakukan  penelitian  mengenai

penggunaan sistem pengukuran kinerja di sektor publik: efek pada kinerja dengan

populasi penelitian 101 organisasi.  Variabel independen yang digunakan adalah

kontraktibilitas, insentif, sistem pengukuran kinerja eksplorasi, tekanan eksternal

terhadap variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja.

Gambar  2.1 Model  Penelitian  Terdahulu,  sumber:  The  Use  of  Performance

Measurement  Systems  in  the  Public  Sector:  Effects  on  Performance, Spekle  dan

Verbeeten (2014).

Christensen dan Laegreid (2014) melakukan penelitian mengenai kinerja

dan akuntabilitas dalam organisasi. Penelitian ini menggunakan dokumen studi,

wawancara dan data survei dari proyek evaluasi besar. Variabel independen yang

digunakan  adalah  akuntabilitas  ambiguitas  terhadap  variabel  dependen  yang
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digunakan yaitu kinerja.

Ahyaruddin dan Akbar (2016) melakukan penelitian mengenai hubungan

antara penggunaan sistem pengkuruan kinerja, faktor organisasi, akuntabilitas dan

kinerja  organisasi  sektor  publik.  Penelitian  ini  menggunakan  survei  dari  137

petugas  SKPD  di  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Yogyakarta  dengan

menggunakan variabel independen berupa penggunaan sistem pengkuruan kinerja,

faktor organisasi, akuntabilitas pada variabel dependen berupa kinerja.

Primarisanti  (2013) melakukan penelitian mengenai pengukuran faktor-

faktor  yang  mempengaruhi  penggunaan  sistem informasi  kinerja,  akuntabilitas

dan kinerja. Penelitian ini menggunakan survei di Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan  menggunakan  variabel  independen  berupa  akuntabilitas,  komitmen

manajemen,  penggunaan  informasi,  insentif  dan  pelatihan  terhadap  variabel

dependen yaitu kinerja. 

Sholihin  dan  Pike  (2009)  melakukan  penelitian  mengenai  

keadilan  dalam  evaluasi  kinerja  dan  konsekuensi  perilaku.  Penelitian  ini

menggunakan tanggapan survei dari 165 manajer, didukung oleh 24 wawancara,

yang diambil dari tiga organisasi utama di sektor manufaktur dan jasa keuangan.

Survei yang dilakukan dengan menggunakan variabel independen yaitu komitmen

manajemen, kepuasan dan kepercayaan terhadap variabel dependen yaitu kinerja.
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Gambar  2.2 Model  Penelitian  Terdahulu,  sumber:  Fairness  in  Performance

Evaluation and Its Behavioral Consequences, Sholihin dan Pike (2009).

Cavalluzzo  dan  Ittner  (2004) menganalisis  tentang  penerapan  inovasi

pengukuran kinerja dan komitmen manajemen. Penelitian ini  menggunakan data

dari  survei  pemerintah  Kantor  Akuntan  Umum AS.  Variabel  independen  yang

digunakan  yaitu  komitmen  manajemen,  akuntabilitas,  mandat  legislatif,

penggunaan sistem pengukuran kinerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja. 

Gambar  2.3 Model  Penelitian  Terdahulu,  sumber:  Implementing  Performance

Measurement  Innovations:  Evidence  From  Government,  Cavalluzzo  dan  Ittner

(2004).

Nurkhamid (2008) menganalisis mengenai integrasi sistem akuntabilitas

kinerja,  komitmen  manajemen  dan  sistem  pelaporan  keuangan.  Penelitian  ini
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menggunakan objek penelitian pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di

Malang.  Variabel  independen  yang  digunakan  yaitu  akuntabilitas,  sistem

pelaporan keuangan dan komitmen manajemen terhadap variabel dependen yaitu

kinerja.

Akbar  et al. (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pengukuran

kinerja,  komitmen  kinerja,  persyaratan  legislatif  dan  akuntabilitas  di  dalam

Indonesia.  Penelitian ini  menggunakan survei  dari  457 responden yang ada  di

seluruh  Indonesia  dengan  variabel  independen  yaitu  pengukuran  kinerja,

komitmen  kinerja,  persyaratan  legislatif  dan  akuntanbilitas  terhadap  variabel

dependen yaitu kinerja.

Luthans  (2002)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  komitmen

manajemen dalam upaya peningkatan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan

dengan  pengumpulan  kuesioner  dari  50  responden  terhadap  manager  dan

karyawan dengan variabel independen yaitu komitmen manajemen dan variabel

dependen yaitu kinerja.

Mekta  dan Siswanto  (2017)  melakukan penelitian  mengenai  pengaruh

komitmen manajemen terhadap kinerja dengan menggunakan 200 responden pada

karyawan  dengan  posisi  dalam bidang  akuntansi  dan  pemerintah.  Target  data

sampel  dilakukan  di  Universitas  Islamia  Bahawalpur,  Allama  Iqbal  dari

Bahawalpur,  sekolah  umum Angkatan  Darat  dan  sistem perguruan  tinggi  dan

Sadiq  Sekolah  negeri.  Penelitian  ini  menggunakan  variabel  independen  yaitu

komitmen manajemen. Variabel dependen adalah kinerja karyawan.

Talbot’s (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas,

                      Universtitas International Batam

Novita, Pengaruh Kontraktibilitas, Komitmen Manajemen, Mandat Legislatif, Akuntabilitas dan 
Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Perusahaan, 2018 
UIB Respository©2018



12

komitmen manajemen, pengukuran kinerja dan mandat legislatif terhadap kinerja

dalam  pemerintahan.  Penelitian  ini  menggunakan  objek  penelitian  dalam

lembaga-lembaga  penelitian  yang  memberikan  layanan.  Adapun  variabel

independen yang mempengaruhi kinerja dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas,

komitmen  manajemen,  pengukuran  kinerja  dan  mandat  legislatif.  Variabel

dependen adalah kinerja pegawai dalam suatu organisasi pemerintahan.

Penelitian lain oleh Wijaya dan Akbar (2013) mengenai pengaruh sistem

pengukuran kinerja, akuntabilitas dan mandat legislatif terhadap kinerja pegawai.

Dasar sumber pengumpulan data ini dengan penyebaran melalui angket kuesioner

kepada  responden  dengan  metode  penelitian  campuran.  Penelitian  ini

menggunakan  objek  penelitian  di  Pemerintah  Kota  Yogyakarta. Instansi

Pemerintah Daerah (Dinas, Badan dan Kantor) merupakan objek penelitian ini.

Metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yaitu pejabat minimal 4

(empat) di  masing-masing badan,  dinas, atau kantor para pejabat dinas dengan

variabel independen yaitu sistem pengukuran kinerja,  akuntabilitas dan mandat

legislatif. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pegawai.

Gambar 2.4 Model Penelitian Terdahulu, sumber:  The influence of information,

organizational objective and targets, and external pressure toward the adoption of

performance measurement system in public sector, Wijaya dan Akbar (2013).
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Brignall  dan  Modell  (2000)  melakukan  analisa  penelitian  mengenai

pengaruh  sistem  pengukuran  kinerja  dan  mandat  legislatif  terhadap  kinerja

pegawai.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  wawancara,  analisis

dokumen dan observasi di empat Otoritas Pemerintah Daerah Tanzania (LGAs)

seperti Warga / komunitas, manajer / pejabat pemerintah lokal, Anggota Dewan,

Legislator, dan pembuat keputusan lainnya. Variabel independen dalam penelitian

ini adalah sistem pengukuran kinerja dan mandat legislatif dan variabel dependen

adalah kinerja pegawai.

Winarsih  (2015)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  sistem

pengukuran kinerja stratejik terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini dilakukan

dalam survei data primer dari 329 manajer fungsional dari perusahaan transportasi

milik negara. Dari 329 yang diberikan, terdapat 264 kuesioner yang dapat diolah

dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  dilakukan  di  daerah  Jawa  dengan

menggunakan variabel independen yaitu sistem pengukuran kinerja,  job relevant

information, ambiguitas peran terhadap variabel dependen yaitu kinerja.

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iyoha  dan  Oyerinde (2010)  mengenai

infrastruktur  akuntansi,  mandat  legislatif  dan  akuntabilitas  terhadap  kinerja.

Penelitian  dengan  populasi  pada  lembaga  pemerintahan  di  negara  Nigeria.

Variabel  independen pada  penelitian  ini  adalah infrastruktur  akuntansi,  mandat

legislatif dan akuntabilitas. Variabel dependen yang terdapat pada penelitian ini

adalah kinerja pegawai.

Chistensen  dan  Laegreid  (2014) melakukan  penelitian  mengenai

pengukuran kinerja dan akuntabilitas terhadap kinerja data yang digunakan adalah
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studi dokumen, wawancara dan data survei dari proyek evaluasi besar. Variabel

penelitian  independen  yang  dilakukan  adalah  pengukuran  kinerja  dan

akuntabilitas  sedangkan  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  menggunakan

kinerja.

Bovens  (2007) dan  Pollit  (2008)  melakukan  penelitian  mengenai

pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja. Objek penelitian berupa forum eksternal,

seperti parlemen, dewan pengawas atau media dan meminta pertanggungjawaban

organisasi publik. Variabel independen pada penelitian ini adalah akuntabilitas dan

variabel dependen penelitian ini adalah kinerja.

Hansen dan Stede  (2004) meneliti mengenai sistem pengukuran kinerja

terhadap kinerja pegawai.  Objek penelitian berupa data survei dari  57 manajer

yang  bertanggung  jawab  untuk  menyiapkan  anggaran  untuk  unit  organisasi.

Variabel  independen  pada  penelitian  ini  adalah  sistem  pengukuran  kinerja

sedangan  variabel  dependen  pada  penelitian  ini  adalah  kinerja  pegawai  dalam

organisasi.

Ichniowski  et al.  (1997) meneliti  mengenai sistem pengukuran kinerja

terhadap kinerja ketenagakerjaan. Objek yang dipakai dalam penelitian ini adalah

ketenagakerjaan  inovatif  menggunakan  data  dari  sampel  36  lini  produksi  baja

homogen yang dimiliki oleh 17 perusahaan. Variabel independen yang terdapat

dalam penelitian ini berupa sistem pengukuran kinerja. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah kinerja ketenagakerjaan.

Rizal  (2017) melakukan penelitian mengenai  kinerja  anggota legislatif

perempuan. Objek penelitian dilakukan kepada dinas SKPD di Makassar. Variabel
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independen pada penelitian ini  adalah mandat legisatif dan aspirasi masyarakat

terhadap variabel dependen yaitu kinerja.

Hofstede (1981) dan Withey  et al. (1983) meneliti mengenai kerangka

kontingensi  dalam  organisasi  yang  dapat  diperluas  dengan  cara  hasil  control

diukur dan efek dari  intervensi manajemen. Penelitian ini  berhubungan dengan

penelitian  Spekle  dan  Verbeteen  (2014)  dalam konteks  organisasi  tidak  dapat

menentukan  atribut  kerja  yang  memuaskan.  Jika  organisasi  tidak  dapat

menentukan apa yang diinginkan oleh manajer, maka hasil kinerja tidak mendapat

banyak  bimbingan  dan  kontrol  manajemen  menjadi  kontrol  politik.  Variabel

independen  dalam  penelitian  ini  adalah  kontrakbilitas  sedangkan  variabel

dependen dalam penelitian ini adalah kinerja.

Yowi  (2011)  melakukan  pengembangan  penelitian  pada  sistem

pengukuran  kinerja  secara  langsung  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  dan

penggunaan  informasi  kinerja.  Objek  penelitian  pada  Pemerintah  Daerah

Kabupaten Sumba Timur. Responden penelitian adalah pejabat pemerintah eselon

II, III, dan IV. Sampel dipilih menggunakan convenience sampling, 509 kuesioner

dibagikan  dan  267  digunakan.  Variabel  independen  penelitian  ini  berupa

penggunaan  informasi  kinerja,  sistem  pengukuran  kinerja  dan  akuntabilitas

sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja.

2.3 Pengaruh atau Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel

Dependen

2.3.1 Kontrakbilitas dan Kinerja 
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Menurut  Spekle  dan  Verbeteen  (2014),  kontrakbilitas  adalah  usaha

pengontrolan hasil yang akan digunakan apabila tujuan yang ingin dicapai tidak

ambigu, hasil output yang dapat diprediksi dan diukur, kegiatan yang dilakukan

berulang-ulang dan resiko akan intervensi manajemen yang diketahui.

Di  dalam penelitian  Spekle  dan  Verbeeten  (2014)  menemukan  output

data  bahwa  kinerja  dipengaruhi  langsung  oleh  kontrakbilitas  karena  jika

kontraktibilitas  dalam  suatu  kinerja  itu  rendah  maka  dapat  menyebabkan

karyawan  tidak  dapat  menentukan  atribut  kinerja  yang  memuaskan.  Beberapa

penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  tujuan  dan  kejelasan  organisasi  diukur

dengan kontribusi terhadap kinerja. 

Penelitian  yang  dilakukan  Spekle  dan  Verbeeten  (2014)  menunjukkan

bahwa kontraktibilitas  langsung mempengaruhi  kinerja.  Dalam penelitian  yang

dilakukan oleh Hofstede (1981), Ahyaruddin dan Akbar (2016), Verbeeten (2008)

dan  Withey  et  al. (1983)  menunjukkan  bahwa  kontraktibilitas  berpengaruh

signifikan positif terhadap kinerja. 

2.3.2 Komitmen Manajemen dan Kinerja

Komitmen  manajemen  adalah  bentuk  kesetiaan  dan  ikatan  emosional

oleh orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang mencurahkan tanggung

jawab, ide dan perhatian mereka untuk mencapai nilai,misi dan tujuan organisasi

mereka (Primarisanti, 2013).

Tinggi atau rendahnya komitmen yang diberikan oleh karyawan ataupun

sebaliknya akan mempengaruhi  hasil  kinerja  yang akan dicapai  karena dengan
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adanya  komitmen  yang  tinggi  dari  suatu  organisasi  maka  akan  mendorong

karyawan tersebut lebih konsisten dan efektif dalam pencapaian nilai-nilai, misi

dan tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat meningkatkan kinerja. 

 Penelitian yang menunjukkan komitmen manajemen berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas internal dan eksternal beserta kinerja (Akbar et al., 2012).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sholihin dan Pike (2009), Nurkhamid (2008),

(Primarisanti,  2013),  Cavalluzzo  dan  Ittner  (2004)   menunjukkan  bahwa

komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja.  

2.3.3 Mandat Legislatif dan Kinerja

Akbar  et  al. (2012)  menunjukkan dalam penelitiannya  bahwa mandat

legislatif diartikan sebagai keterlibatan sumber daya manusia antara atasan dan

bawahan dalam pengimplementasian atau pengelolaan kinerja yang dihasilkan. 

Mandat  legislatif  mempengaruhi  kinerja  karena  adanya  keterlibatan

antara  bawahan  dan  atasan  dalam  suatu  pengimplementasian  pelaporan

akuntabilitas  kinerja  yang  sangat  penting  di  dalam  suatu  organisasi.  Dengan

adanya keterlibatan antara atasan dan bawahan akan meningkatkan efisiensi dalam

penyelesaian  masalah  dan juga  mengurangi  adanya  perbedaan pendapat  dalam

kinerja.  Mandat  legislatif  dianggap sebagai  penggerak utama dalam perubahan

yang terjadi dalam organisasi dan juga termasuk ke dalam aspek penting suatu

keberhasilan setiap inovasi yang terkait dengan praktik, akuntabilitas dan kinerja

(Talbot, 2008).
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Talbot (2008), Brignall dan Modell

(2000), Akbar  et al. (2012) menunjukkan bahwa mandat legislatif berhubungan

positif terhadap akuntabilitas internal dan eksternal begitu juga dengan kinerja.

2.3.4 Akuntabilitas dan Kinerja

Akuntabilitas adalah suatu gagasan yang digunakan dalam meningkatkan

kemampuan organisasi dengan menunjukkan kinerja lebih efisien dan efektif demi

tercapainya tujuan organisasi (Dubnick, 2005).

Akuntabilitas  mempengaruhi  kinerja  karena  dapat  meningkatkan

kemampuan pembelajaran organisasi yang dalam arti dapat menunjukkan kinerja

yang  memberikan  efek  positif  terhadap  organisasi.  Akuntabilitas  yang  rendah

akan  menghasilkan  kinerja  yang  tidak  efektif  dan  efisien.  Kemampuan

akuntabilitas  yang  tinggi  akan  meningkatkan  pertanggungjawaban  terhadap

tindakan dan keputusan yang terkait dengan kinerja perusahaan (Dubnick, 2005).

 Dalam  penelitian  Pollitt  (2008)  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas

mempengaruhi kinerja dalam hal peningkatan sistem organisasi  yang berkaitan

dalam pelaporan akuntabilitas dan menunjukkan hasil uji signifikan positif. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Yowi (2011) menemukan bahwa adanya pengaruh

antara sistem pengukuran kinerja yang berkembang dengan pengguna informasi

kinerja  melalui  akuntabilitas  kinerja.  Namun  ada  beberapa  penelitian  yang

bertolak belakang terhadap penelitian sebelumnya yang menyatakan akuntabilitas

harus ada efek negatif dan positif. 

2.3.5 Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja dan Kinerja 
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Menurut  Spekle  dan  Verbeeten  (2014)  sistem  pengukuran  kinerja

merupakan suatu  mekanisme yang bertujuan untuk mengetahui  apakah kinerja

dalam  suatu  organisasi  tersebut  berkembang  atau  tidak.  Penggunaan  sistem

pengukuran kinerja adalah suatu pengukuran yang akan diberlakukan kepada para

aktibitas dalam rantai nilai yang terdapat dalam perusahaan (Saifi et al., 2015).

Dengan adanya  penerapan  sistem pengukuran  kinerja  maka  karyawan

memiliki sebuah standar yang merupakan patokan dalam pencapaian efisiensi dan

efektivitas  kinerja  (Cavalluzzo  &  Ittner,  2004).  Sistem  pengukuran  kinerja

berpengaruh  dalam  mengukur  luaran  organisasi  dan  diharapkan  dapat

memberikan  insentif  dan  umpan  balik  sebagai  dasar  pembentukan

pertanggungjawaban internal dan eksternal kinerja. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ichniowski et al. (1997), Cavalluzzo dan

Ittner (2004), Yowi (2011) dan  Hansen dan Stede  (2004) menunjukkan hasil uji

signifikan  positif  bahwa  kinerja  berkaitan  erat  dengan  insentif,  komitmen

manajemen,  penggunaan  sistem pengukuran  yang  akurat  dan  motivasi  kepada

karyawan dalam menciptakan kinerja yang baik.

2.4 Model Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  campuran  untuk

menjawab  pertanyaan-pertanyaan.  Metode  campuran  yang  digunakan  seperti

penjelasan  sekuensial  yang  di  mana  perancangan  ini  memungkinkan  untuk

pengumpulan data dengan menggunakan 2 tahap yaitu kualitatif dan kuantitatif

(Creswell  &  Clark,  2011).  Dalam  tahap  ini  akan  melibatkan  analisa  data
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kuantitatif dengan cara melakukan survei dan instrumen penelitian. Tahap kedua

berdasarkan  analisis  kualitatif  maka  data  diperoleh  dari  wawancara  untuk

menggali  data-data  yang  lebih  dalam  dan  yang  akan  dibutuhkan  terhadap

informasi yang diberikan oleh responden.

Variabel independen penelitian ini berupa penggunaan sistem pengukuran

kinerja, kontrakbilitas, komitmen manajemen, akuntabilitas dan mandat legislatif

sedangkan variabel dependen yaitu kinerja. 

Gambar 2.5 Model Penelitian, sumber: Pengaruh penggunaan sistem pengukuran

kinerja, kontrakbilitas, komitmen manajemen, akuntabilitas dan mandat legislatif

terhadap kinerja perusahaan, sumber: Data primer diolah (2018).

2.5 Perumusan Hipotesis
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Berdasarkan  penelitian  di  atas  maka  uraian  perumusan  hipotesis  dari

kerangka model adalah sebagai berikut:

H1 : Kontraktibilitas berhubungan positif dengan kinerja.

H2 : Komitmen manajemen berhubungan positif dengan kinerja.

H3 : Mandat legislatif berhubungan positif dengan kinerja.

H4 : Akuntabilitas berhubungan positif terhadap kinerja.

H5 : Penggunaan sistem pengukuran kinerja dikaitkan secara positif terhadap

kinerja.
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