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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dan pertumbuhan yang pesat di bidang teknologi, 

ekonomi, sosial, dan budaya telah membawa dampak positif bagi kemajuan 

masyarakat. Namun di balik itu, muncul berbagai macam aktivitas yang beragam 

dan pola kehidupan yang terus dipacu oleh waktu. Situasi ini seringkali 

menimbulkan kelelahan, tekanan, kelesuan dan kekosongan jiwa serta kejenuhan 

dalam menghadapi rutinitas kehidupan sehari-hari. Untuk itu dalam diri manusia 

dibutuhkan kondisi yang imbang jasmani dan rohani. Salah satu usaha untuk 

menciptakan kondisi imbang jasmani dan rohani tersebut adalah penyegaran 

rohani yang biasa dikenal sebagai retret. 

Dalam tradisi Gereja Katolik retret merupakan usaha manusia untuk 

memulihkan keimanan dan membangkitkan semangat baru. Kegiatan retret 

membutuhkan tempat dan fasilitas yang lengkap. Di dalam kegiatan retret 

seseorang membangun dan memelihara relasi yang vertikal dan horizontal. 

Kegiatan vertikal merupakan suatu hubungan antara manusia dengan Tuhan, 

sedangkan kegiatan horizontal merupakan suatu kegiatan yang berhubungan antar 

sesama manusia.  

 

1. Rumah Retret “X” dibawah naungan sebuah badan keagamaan. Dalam penelitian 

ini nama rumah retret disamarkan menjadi Rumah Retret “X” dengan alasan 

confidential. Modal yang dimiliki oleh Rumah Retret “X” awalnya berasal dari 

sumbangan donatur yang dikelola dengan baik. 
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Dalam kegiatan retret pada umumnya orang melakukan meditasi, 

menyepi, menyendiri, dan kegiatan rohani lainnya yang bersumber pada Kitab 

Suci. Kegiatan-kegiatan ini bisa dijalankan baik secara pribadi maupun kelompok 

dengan pendampingan pembimbing. Pada umumnya para pembimbing adalah 

imam, biarawan, biarawati atau awam yang telah mempersiapkan diri.  

 Tahun 1976 Kongregasi Biarawati Abdi Kristus membeli sebidang tanah 

di daerah Ungaran, dengan harga Rp. 10.000.000,00. Pembelian tanah 

dimaksudkan untuk mendirikan rumah retret. Tahun 1981-1983 mulai dibangun 5 

(lima) unit dengan nilai sebesar Rp. 67.000.000,00. 

Dalam perjalanan waktu, pimpinan Kongregrasi Biarawati Abdi Kristus 

melihat bahwa perluasan karya perlu dilaksanakan, dan muncullah gagasan untuk 

menyediakan tempat retret bagi banyak orang.   

Guna memenuhi banyaknya permintaan akan kebutuhan pemakaian 

rumah retret, tahun 1983 Kongregasi Biarawati Abdi Kristus meresmikan 

pendirian Rumah Retret “X”. Tahun 1986 pimpinan Kongregrasi Biarawati Abdi 

Kristus melihat bahwa tempat retret yang ada kurang memadai, oleh karena itu 

tahun 1986-1988 Kongregasi Biarawati Abdi Kristus mendirikan kembali 8 

(delapan) unit bangunan dengan nilai sebesar Rp. 103.000.000,00. 

Dana yang digunakan untuk membangun rumah retret merupakan 

sumbangan dari para penderma. Setelah pembangunan selesai rumah retret 

menjalankan fungsi pelayanannya. Berkenaan dengan itu biaya operasional rumah 

retret berasal dari peserta retret.  
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Seiring perkembangan zaman, banyak persaingan dalam dunia usaha 

rumah retret di Kabupaten Semarang. Di wilayah Kabupaten Semarang dikenal 

ada 12 (dua belas) rumah retret. Sementara itu pengguna jasa rumah retret 

mengharapkan adanya sarana dan prasarana yang lengkap termasuk pendamping 

retret yang berkompeten serta pelayanan yang maksimal.  

Bertambahnya jumlah rumah retret di wilayah Kabupaten Semarang  

berpengaruh terhadap daya guna Rumah Retret “X”. Permasalahan  yang muncul 

di dalam rumah retret dalam studi ini menurut data intern adalah terjadinya 

penurunan jumlah pengguna mulai tahun 2011 sampai dengan tahun  2015. 

Rumah Retret “X” ini selain melayani kegiatan retret menyediakan juga 

pelayanan untuk rapat kerja maupun pembinaan kaum muda. Penurunan jumlah 

pengguna ini mempengaruhi masalah keuangan.   

Tabel 1.1 berikut menunjukkan laporan penerimaan dan pengeluaran 

rumah retret selama 5 (lima) tahun. 

 

Tabel 1.1  

 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran 

Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 

 Penerimaan  393,750,000 378,860,000 350,000,000 341,250,000 319,000,000 

 

Pengeluaran  384,200,000 368,244,000 342,650,000 329,650,000 311,700,000 

 Laba (Rugi)  9,550,000 10,616,000 7,350,000 11,600,000 7,300,000 

sumber : data internal 
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Grafik 1 

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 

Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 

 

 

Pada tabel 1.1 dan grafik 1 dapat diketahui adanya penerimaan yang 

menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Penerimaan tahun 2011 sebesar Rp. 

393.750.000,00, tahun 2012 menjadi Rp. 378.860.000,00, tahun 2013 mengalami 

penurunan menjadi Rp. 350.000.000,00,  tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 

Rp. 341.250.000,00, dan  semakin turun pada tahun 2015 menjadi  Rp. 

319.000.000,00.   

Penurunan penerimaan Rumah Retret “X” terjadi bersamaan dengan 

tuntutan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan sangat mendesak. 

Pihak manajemen tidak dapat mengembangkan investasi yang dibutuhkan oleh 

rumah retret karena adanya penurunan jumlah penerimaan dari tahun ke tahun. 

Permintaan akan ketersediaan pendamping kegiatan dari pihak rumah retret juga 

tidak bisa dipenuhi karena terbatasnya sumber daya manusia di rumah retret. 

Salah satu penyebab daya penurunan pemakaian Rumah Retret “X” adalah tidak 

tersedianya pendamping atau moderator kegiatan.  
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Sementara itu rumah retret lain menyediakan fasilitas yang lengkap 

dengan program dan pendamping selama kegiatan berlangsung. Tidak tersedianya 

fasilitas yang lengkap dan pendamping kegiatan berdampak pada minat pengguna 

rumah retret. Berkurangnya minat pengguna mempersulit cara meningkatkan 

biaya kontribusi dari para peserta.  

Dari konsep manajemen, situasi tersebut diatas memunculkan 

permasalahan keuangan. Masalah keuangan ini tidak hanya berasal  dari 

pemasukan tetapi juga dari adanya penggunaan keuangan di beberapa bidang yang 

belum sesuai dengan prinsip manajemen keuangan. Dalam hal ini permasalahan 

yang muncul terkait dengan manajemen keuangan adalah tidak jelasnya aktivitas 

bisnis dalam rangka penggunaan atau pengalokasian dana perusahaan dengan 

efisien. Menurut Mulyawan, penggunaan dana perusahaan yang tidak efisien 

dapat mengakibatkan terganggunya seluruh kegiatan dari mulai aktivitas untuk 

mendapatkan dana sampai dengan penggunaannya (Mulyawan, 2015). 

Di bawah ini ditunjukkan tabel penurunan jumlah hunian rumah retret 

tahun 2011-2015. 

Tabel 1.2  

Jumlah Pemakai Rumah Retret “X” 

Pada Tahun 2011-2015 

No Nama Kegiatan 
Jumlah Pemakai ( Peserta ) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Rapat Kerja 2.600 2.288 2.108 1.775 1.238 

2 Pembinaan Kaum Muda 1.275 1.099 987 974 1.005 

3 Retret 500 601 405 501 657 

  Jumlah 4.375 3.988 3.500 3.250 2.900 

sumber : data internal  
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Penurunan jumlah pemakai Rumah Retret “X” ini menimbulkan 

kekhawatiran pada pihak pengelola berkenaan dengan ketersediaan dana untuk 

mencukupi kebutuhan ke depan mengingat masih banyak kebutuhan yang harus 

dipenuhi, khususnya untuk melengkapi fasilitas rumah retret.  

Peneliti tertarik untuk mendalami kasus ini karena Rumah Retret “X” 

merupakan aset Kongregasi Biarawati Abdi Kristus untuk melayani masyarakat 

yang membutuhkan tempat untuk berdoa dan tempat pertemuan . Karena di 

butuhkan masyarakat maka Rumah Retret “X” perlu di kelola secara benar, 

bertanggung jawab dan baik. 

Merchant (2014), menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi 

pengendalian manajemen yang baik dan benar merupakan hal penting. Kegagalan 

akibat pengendalian manajemen yang kurang baik akan berdampak pada kerugian 

finansial yang besar, rusaknya reputasi, dan kegagalan organisasi. Sistem 

pengendalian manajemen sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

menerapkan sebuah strategi yang fungsinya memotivasi para anggotanya untuk 

tercapainya tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen internal pada 

Rumah Retret “X” belum terlaksana karena minimnya pengetahuan tentang 

manajemen.  

Rumah retret dalam menjalankan operasional sehari-hari memerlukan 

berbagai kekayaan, antara lain gedung beserta ruang-ruang tidur, tempat doa dan 

pertemuan serta taman yang indah dan segar. Oleh karena itu, rumah retret perlu 

mencari sumber dana untuk membiayai kebutuhan operasionalnya (Husnan, 

2008).  
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih 

dalam faktor-faktor penyebab penurunan tingkat hunian Rumah “X”dan strategi 

peningkatannya dengan pendekatan balanced scorecard.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. 

Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif mendasarkan pada filsafat 

positivisme dan meneliti kondisi obyek yang alamiah. Dalam metode ini  peneliti 

merupakan instrumen kunci bagi pengumpulan data dengan cara triangulasi.  

Dalam metode kualitatif, Creswell (2012) menyatakan bahwa peneliti 

dapat mengeksplorasi pengalaman dengan metode wawancara yang mendalam 

(indepth interview) dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. 

Menurut Kaplan dan Norton (2000), dalam jurnal manajemen bisnis, volume 2, 

nomor 1, Januari 2009, yang ditulis oleh Sipayung, F, dikenal ada 4 (empat) 

perspektif balanced scorecard yaitu: 

1. Perspektif keuangan 

Dalam balanced scorecard perspektif keuangan digunakan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai ringkasan tindakan ekonomis yang sudah 

diambil. Dalam hal ini dibutuhkan ukuran keuangan. 

2. Perspektif pelanggan 

Pimpinan puncak mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di dalamnya 

terdapat unit bisnis. Perspektif pelanggan memuat beberapa ukuran utama 

untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan. Ukuran utama terdiri dari 

retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas 

pelanggan serta pangsa pasar yang hendak dicapai. 
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3. Perspektif proses bisnis internal 

Dalam perspektif ini para pemimpin perusahaan mengidentifikasi berbagai 

proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. 

Proses ini mengharapkan unit bisnis dapat memberikan sesuatu yang menarik 

bagi pelanggan serta dapat mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar 

sasarannya sehingga harapan untuk memperoleh keuntungan finansial dapat 

tercapai. 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Perspektif ini lebih mengarah pada infrastruktur yang harus diadakan oleh 

perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan serta peningkatan kinerja jangka 

panjang. 

 

Penelitian macam ini sudah sering dilakukan, tetapi obyek yang diteliti 

adalah perusahaan. Sedangkan dalam studi ini, peneliti akan meneliti rumah retret 

khususnya faktor-faktor dari segi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

dengan menggunakan analisa metode balanced scorecard.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat judul          

“Analisis Faktor-faktor Penyebab Penurunan Tingkat Hunian pada Rumah 

Retret “X” dan Strategi Peningkatannya dengan Pendekatan Balanced 

Scorecard. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah 

yang akan dikaji dirumuskan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan tingkat 

hunian pada Rumah Retret “X” berdasarkan metode balanced scorecard ? 

2. Strategi dan kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pimpinan Rumah Retret 

“X” untuk meningkatkan tingkat hunian rumah retret ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam studi ini dirumuskan dua tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan tingkat hunian 

pada Rumah Retret “X” berdasarkan perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran dari pendekatan balanced scorecard. 

2. Merekomendasikan strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan oleh 

pimpinan Rumah Retret “X” dalam meningkatkan tingkat hunian rumah retret 

berdasarkan balanced scorecard.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dalam studi ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam 

ranah teoretis, praktik, kebijakan. 

1. Implikasi Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan 

teori manajemen keuangan strategik. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah 
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pengetahuan pembaca tentang faktor-faktor penyebab penurunan tingkat hunian 

rumah retret dengan pendekatan perspektif balanced scorecard. 

2. Implikasi Praktik 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pengelola Rumah Retret “X”, 

khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam mengelola rumah retret sehingga 

berdampak terhadap kenaikan jumlah hunian rumah retret.  

3. Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi gambaran dan masukan bagi 

pengambil keputusan Rumah Retret “X” untuk melaksanakan dan 

mengimplementasikan pendekatan balanced scorecard dalam perencanaan, 

pengendalian dan penilaian rumah retret di lapangan secara nyata.  

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Struktur sistematika penelitian terdiri dari tiga bab. Bab I menguraikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. Bab II berisi tinjauan pustaka. Dalam bab ini disajikan 

teori-teori dan hasil penelitian pihak lain sebagai dasar penelitian. Bab III 

menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini diuraikan 

mengenai jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dicari, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV memaparkan pembahasan 

tentang hasil analisis data dan penjelasannya yang digunakan untuk menjawab 

masalah penelitian. Bab V berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk 

penelitian berikutnya. 


