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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. PROFIL RUMAH RETRET 

4.1.1.  Sejarah Rumah Retret “X” 

Tahun 1976 Kongregasi Biarawati Abdi Kristus membeli sebidang tanah 

di Kabupaten Semarang. Pembelian tanah dimaksudkan untuk mendirikan rumah 

retret. Tahun 1981-1983 mulai dibangun 5 (lima) unit bangunan. Dalam 

perjalanan waktu, ketika pimpinan Kongregrasi Biarawati Abdi Kristus melihat 

bahwa perluasan karya perlu dilaksanakan, muncullah gagasan untuk 

menyediakan tempat retret bagi banyak orang. 

Untuk memenuhi banyaknya permintaan akan kebutuhan pemakaian 

rumah retret, tahun 1983 Kongregasi Biarawati Abdi Kristus meresmikan 

pendirian Rumah Retret “X”. Selanjutnya, tahun 1986 pimpinan Kongregrasi 

Biarawati Abdi Kristus melihat bahwa tempat retret yang ada  kurang memadai, 

maka tahun 1986-1988 Kongregasi Biarawati Abdi Kristus mendirikan lagi 8 

(delapan) unit. Rumah retret ini didirikan sebagai tempat dan sarana untuk 

menimba kehidupan rohani, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 

menunjang keberhasilan latihan rohaninya.  

Visi dari Rumah Retret “X” adalah menjadikan Rumah Retret “X” 

tempat yang sederhana, unik, menarik dan membahagiakan bagi setiap orang yang 

datang. Untuk mewujudkan visi tersebut, Rumah Retret “X” menentukan misi, 

yaitu mengedepankan cinta dalam pelayanan secara personal maupun kelompok. 
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4.1.2. Struktur Organisasi  

Rumah Retret “X” milik Kongregrasi Biarawati Abdi Kristus, dimana 

Pemimpin Umum menjadi penanggungjawab tertinggi. Berikut ini gambar 

struktur organisasi dan penjelasan singkat tentang tugas masing-masing jabatan. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

Rumah Retret “X” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PEMBINA 

Jabatan Pembina dipegang langsung oleh Pemimpin Umum Kongregrasi 

Biarawati Abdi Kristus. Tugas dan tanggungjawab dari Pembina antara lain: 

Pembina 

Pengawas 

Ketua Bendahara Sekretaris 

Kepala Kantor 

Bagian  

Administrasi 

Bagian  

Keuangan 

Bagian  

RT 

Koordinator 

Wisma 

Koord.  

Kebun 
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1. Mengawasi jalannya rumah retret agar tidak menyimpang dari visi dan misi 

yang telah ditetapkan. 

2. Memantau dan memberikan masukan tentang pengelolaan harta benda 

rumah retret. 

B. PENGAWAS 

Yang menjabat sebagai seorang pengawas adalah pemimpin komunitas 

setempat, dimana bangunan rumah retret berada satu kompleks dengan rumah 

biara. Tugas dan tanggungjawab dari pengawas antara lain : 

1. Mengawasi dan memberikan masukan kepada para pengurus rumah retret 

antara lain: ketua, sekretaris dan bendahara. 

2. Mengevaluasi tugas pengurus rumah retret. 

C. KETUA 

Tugas dan tanggungjawab ketua antara lain : 

1. Mengawasi jalannya rumah retret. 

2. Memberikan masukan kepada kepala kantor beserta staf rumah retret. 

3. Memberi pertanggungjawaban kepada pengawas dan Pembina. 

D. BENDAHARA 

Tugas dan tanggungjawab bendahara yaitu : 

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja rumah retret. 

2. Menerima uang dari kepala kantor. 

3. Melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam RAPB. 
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E. SEKRETARIS 

Tugas dan tanggungjawab sekretaris adalah : 

1. Mencatat dan mengarsipkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah 

retret. 

2. Membuat surat-surat umum. 

F. KEPALA KANTOR 

Tugas dan tanggungjawab kepala kantor yaitu : 

1. Mengambil kebijakan dan keputusan mengenai rumah retret. 

2. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan karyawan. 

3. Menilai kinerja karyawan. 

4. Menyusun RAPB bersama staf kantor. 

G. BAGIAN ADMINISTRASI 

Tugas dan tanggungjawab bagian administrasi adalah : 

1. Menerima pemesanan pemakaian rumah retret. 

2. Membuat daftar gaji karyawan. 

3. Menginventaris semua barang rumah retret. 

4. Pengarsipan berkas administrasi. 

5. Membuat, mencatat dan melaporkan kepada bendahara mengenai segala 

hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan rumah retret. 

6. Membuat rekap pemakai rumah retret. 

7. Mengadakan publikasi. 
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H. BAGIAN KEUANGAN 

1. Menerima setoran akomodasi dari peserta. 

2. Menyerahkan setoran uang kepada kepala kantor. 

3. Menentukan akomodasi peserta. 

4. Mengecek sound system yang akan dipakai peserta. 

I. BAGIAN RUMAH TANGGA 

1. Bertanggungjawab pada kebijakan dan keputusan tentang pengelolaan   

dapur. 

2. Mengolah makanan sesuai kebutuhan. 

3. Mengelolah keuangan dapur. 

4. Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapihan dapur dan gudang. 

J. KOORDINATOR WISMA 

1. Bertanggungjawab pada kebersihan dan kerapian wisma, aula dan kapel. 

2. Pasang dan bongkar sprei. 

3. Mengecek lampu dan kunci wisma. 

4. Mengecek kerapian dan kebersihan wisma atau ruangan. 

 

K. KOORDINATOR KEBUN 

1. Bertanggungjawab pada kebersihan dan kerapian kebun rumah retret. 

2. Memperhatikan penghijauan lingkungan rumah retret. 

3. Pemeliharaan dan penataan kembali tanaman. 
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4.1.3. Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi Rumah Retret “X” adalah sebagai berikut : 

Visi : Menjadikan Rumah Retret “X” tempat yang sederhana, menarik dan 

membahagiakan bagi setiap orang yang datang. 

Misi : 1. Mengedepankan cinta dalam pelayanan dengan memberi pelayanan 

secara personal maupun kelompok. 

 2. Membuat taman atau lingkungan yang bersih, sejuk serta enak        

dipandang. 

 3.   Memastikan kebersihan kamar atau toilet. 

 4.   Memastikan kebersihan dan kerapihan kamar tidur. 

 5.   Membuat variasi menu. 

 

4.2. GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi rumah retret, 

dapat diketahui gambaran umum responden sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden 

   No Keterangan Jumlah (orang) 

1 Jenis Kelamin :   

  a. Laki-laki 12 

  b. Perempuan 4 

  Jumlah 16 

2 Usia :   

 a. 20-30 tahun 3 

  a. 31-40 tahun 8 

  b. 41-50 tahun 3 

  c. > 50 tahun 2 

  Jumlah 16 

3 Pendidikan :   

  a. SD 2 

 b. SMP 1 

 c. SMA 8 

  d. D3 1 

  e. S1 4 

  Jumlah  16 

4 Pekerjaan :   

  a. Karyawan 15 

  b. Wiraswasta 1 

  Jumlah  16 

5 Masa Kerja :   

  a. < 5 tahun 11 

  b. 6-10 tahun 3 

  c. > 10 tahun 2 

  Jumlah  16 

6 Penghasilan perbulan :   

  a. Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000,- 15 

  b. Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000,- 1 

  Jumlah 16 

sumber : data primer yang diolah (2018) 

  

Responden dari penelitian ini adalah penanggungjawab, bagian umum 

dan pemakai Rumah Retret “X”. 
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4.3. GAMBARAN UMUM IDENTITAS KARYAWAN RUMAH RETRET 

“X” 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi rumah retret, 

dapat diketahui gambaran umum identitas karyawan Rumah Retret “X” sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 

Identitas Karyawan Rumah Retret “X” 

No Nama Tugas Pendidikan Masa Kerja 

1 Sr  Evi Penanggungjawab D3 2 tahun 

2 Sujiman Administrasi SMA 26 tahun 

3 Yoko Asmoro Ruangan SMP 7 tahun 

4 Dwi Ruangan SMK 2 tahun 

5 Tono Kapel SMA 1 tahun 

6 Tomas Ruang Makan SMK 1 tahun 

7 Biga Ruang Makan SMK 1 tahun 

8 Tari Dapur SD 3 tahun 

9 Budi Dapur SMK 1 tahun 

10 Darji Taman SD 1 tahun 

11 Musidi Taman SMA 1 tahun 

12 Adit Ruang Cuci SMA 1 tahun 

Sumber : data internal 

 

4.4. ANALISIS KINERJA RUMAH RETRET “X” DENGAN 

MENGGUNAKAN   PENDEKATAN PERSPEKTIF BALANCED 

SCORECARD 

4.4.1. Empat Perspektif Balaced Scorecard  Pada Rumah Retret “X” 

4.4.1.1.Analisis Perspektif Keuangan Pada Rumah Retret “X” 

Perspektif keuangan menurut Kaplan dan Norton (1997) merupakan 

suatu tolak ukur yang penting dalam suatu perusahaan. Balanced scorecard dalam 

implementasi sistemnya mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja, baik 
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finansial dan non finansial yang bertujuan untuk mencapai kinerja perusahaan 

yang berhasil. Perspektif keuangan menggambarkan tujuan keuntungan yang ingin 

dicapai oleh Rumah Retret “X”. Tren biaya operasional dan tren pendapatan 

merupakan beberapa alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja rumah retret 

dari segi perspektif keuangan. Adapun uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: alat ukur perspektif keuangan dalam Rumah Retret “X” meliputi tren 

biaya operasional, tren pendapatan dan tren laba. Alasan digunakannya tren biaya 

operasional, tren pendapatan dan tren laba dalam penelitian ini adalah Rumah 

Retret “X” tidak mempunyai laporan keuangan yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja keuangan rumah retret. 

Laporan keuangan yang ada pada rumah retret masih sebatas pencatatan 

uang masuk dan uang keluar. Selain itu, pada saat ini laporan keuangan Rumah 

Retret “X” masih menggunakan laporan manual dan sederhana. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan  di bawah ini :  

“.... laporan keuangan masih manual dan sederhana. Sebenarnya harus 

dikelola dengan baik dan dibutuhkan ahli di bidangnya ....” ungkap bapak 

Jiman sebagai bagian umum dan receptionist rumah retret. 

 

 

 

Alat ukur dari perspektif keuangan Rumah Retret “X" meliputi : 

1.   Tren Biaya Operasional Rumah Retret “X” 

Adapun biaya operasional yang selama ini dikeluarkan untuk membiayai 

kegiatan Rumah Retret “X” dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :  
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Tabel 4.4 

Biaya Operasional Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 

No Tahun Target Realisasi % Efisiensi 

1 2011 325.000.000    384.200.000  -18,22 Tidak efisien 

2 2012 328.000.000    368.244.000  -12,27 Tidak efisien 

3 2103 330.000.000    342.650.000  -3,83 Tidak efisien 

4 2014 335.000.000    329.650.000   1,60 Efesien 

5 2015 338.000.000    311.700.000   7,78 Efesien 

sumber : data internal 

    

Grafik 4.2 

Biaya Operasional Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011- 

2013 biaya operasional yang terealisasi melampaui dari biaya  yang 

dianggarkan, lonjakannya sebesar -18,22%, -12,27% dan -3,83% dari target 

yang telah direncanakan. Tahun 2014-2015 biaya operasional yang 

ditargetkan tidak melampaui dari realisasi biaya operasional yang dikeluarkan 

sehingga terjadi efisiensi pengeluaran.  
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2.   Tren Pendapatan Rumah Retret “X” 

Pendapatan yang selama ini diterima oleh Rumah Retret “X” dapat dilihat 

pada tabel 4.5 di bawah ini:  

Tabel 4.5 

Pendapatan Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 

No Tahun Target Realisasi % Efektivitas 

1 2011     360.000.000     393.750.000  9,38 Efektif 

2 2012     365.000.000     378.860.000  3,80 Efektif 

3 2013     370.000.000     350.000.000  -5,41 Tidak Efektif 

4 2014     375.000.000     341.250.000  -9,00 Tidak Efektif 

5 2015     380.000.000     319.000.000  -16,05 Tidak Efektif 

sumber : data internal 

    

Grafik 4.3 

Pendapatan  Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa pendapatan rumah 

retret dari tahun 2011-2012 telah melampaui target pendapatan yang telah 
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ditetapkan. Sedangkan target pendapatan tahun 2013-2015 tidak tercapai 

realisasi yang telah ditetapkan. 

3.   Tren Laba Rumah Retret Panti Samadi 

Laba yang diperoleh Rumah Retret Panti Samadi dapat dilihat pada tabel 4.6 

di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.4 

Laba  Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Pendapatan Biaya

1 2011 393.750.000   384.200.000    9.550.000    9.000.000      6,11 Efisiensi

2 2012 378.860.000   368.244.000    10.616.000  10.000.000    6,16 Efisiensi

3 2013 350.000.000   342.650.000    7.350.000    11.000.000    -33,18 Tidak Efisiensi

4 2014 341.250.000   329.650.000    11.600.000  12.000.000    -3,33 Tidak Efisiensi

5 2015 319.000.000   311.700.000    7.300.000    13.000.000    -43,85 Tidak Efisiensi

sumber : data internal

% Efisiensi

Tabel 4.6

Tabel Realisasi Pendapatan, Biaya dan Laba

Rumah Retret "X"

Tahun 2011-2015

No Tahun
Realisasi

Laba Target
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa target laba Rumah Retret 

“X”  untuk tahun 2011-2012 melampaui rencana  yang telah ditargetkan. 

Sedangkan tahun 2013-2015, realisasi laba yang telah ditargetkan tidak dapat 

tercapai. 

 

4.4.1.2. Analisis Perspektif Pelanggan Pada Rumah Retret Panti Samadi 

Menurut Kaplan dan Norton (1997), dalam perspektif pelanggan 

perusahaan harus terlebih dahulu melakukan suatu identifikasi pelanggan dan 

segmen pasar yang hendak dimasuki. Karena segmen pasar merupakan sumber 

penghasil keuangan. Perusahaan harus memfokuskan strategi yang diarahkan pada 

pelanggan karena apa yang menjadi kebutuhan pelanggan harus dipenuhi 

perusahaan. Perspektif pelanggan dalam penelitian ini menggambarkan tingkat 

kepuasan dari pemakai atau pengguna Rumah Retret “X”. Kinerja pada perspektif 

pelanggan diukur melalui jumlah pemakai atau pelanggan baru rumah retret. 

Adapun uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: salah satu perspektif 

yang harus diperhatikan oleh Rumah Retret “X”  jika ingin memiliki kinerja yang 

baik dalam waktu jangka panjang adalah perspektif pelanggan. Perspektif 

pelanggan melihat dan mengukur apa yang menjadi harapan atau keinginan 

pelanggan. Untuk itu rumah retret harus memberikan perhatian lebih pada harapan 

atau keinginan pelanggan, apabila pelanggan merasa tidak dipenuhi apa yang 

menjadi harapan atau keinginannya, mereka akan mencari rumah retret lain yang 

dapat memenuhi harapan dan keinginan mereka. 
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Dalam perspektif pelanggan kepuasan pemakai rumah retret dapat 

diidentifikasi dan dianalisa guna mengetahui apakah rumah retret telah melakukan 

strategi yang tepat agar dapat bersaing dengan pesaing yang lain. Kepuasaan 

pelanggan merupakan kunci utama untuk meningkatkan pendapatan rumah retret.  

Tabel 4.7 

Data Tamu Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 

No Tahun Pelanggan Tetap  Pelanggan Baru    Total Pelanggan 

1 2011 4.275 100 4.375 

2 2012 3.913 75 3.988 

3 2013 3.413 87 3.500 

4 2014 3.165 85 3.250 

5 2015 2.835 65 2.900 

  Jumlah 17.601 412 18.013 

sumber : data internal 

   

Grafik 4.5 

Data Tamu  Rumah Retret “X” 

Tahun 2011-2015 
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Berdasarkan tabel dan grafik  di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pelanggan 

baru cenderung  naik, meskipun tidak banyak atau bahkan cenderung turun. Yang 

dimaksud dengan pelanggan tetap dan pelanggan baru disini adalah institusi yang 

mengirim pemakai Rumah Retret. Pelanggan tetap setiap tahun selalu 

mengadakan kegiatan di Rumah Retret “X”. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan tiap tahunnya menurun 

dan hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Jiman di bawah ini : 

“ .... jumlah hunian memang turun mulai tahun 2011, tetapi setiap bulan 

itu pasti ada ....”  

 

“ .... upaya untuk meningkatkan jumlah hunian salah satunya dengan 

pendekatan personal sebagai promosi. Brosur, leaflet pernah dibuat tetapi 

saya rasa kurang efektif. Kita memasarkan rumah retret melalui 

pengunjung . Pendekatan personal menjadi lebih efektif ....” 

 

Berdasarkan pernyataan bapak Jiman, maka peneliti berpandangan bahwa usaha 

untuk mempromosikan Rumah Retret “X” perlu dirubah caranya. Cara-cara 

selama ini dalam mempromosikan Rumah Retret melalui pendekatan personal, 

brosur dan leaflet perlu didukung dengan mempromosikan Rumah Retret “X” 

antara lain lewat media sosial. 

  

4.4.1.3. Analisis Perspektif Bisnis Internal Pada Rumah Retret Panti 

Samadi 

Menurut Pratiwi (2010) dalam Jurnal Manajemen dan Akuntansi vol. 11 

no. 2, yang dimaksud dengan perspektif bisnis internal adalah bagaimana 

perusahaan dalam melakukan inovasi, terus bertumbuh dan berkembang agar 

dapat melakukan persaingan di masa sekarang maupun yang akan datang. Alat 

ukur yang digunakan dalam perspektif ini antara lain sarana prasarana yang 
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tersedia, kebersihan dan keindahan tempat guna meningkatkan tingkat hunian. 

Analisis perspektif bisnis internal pada Rumah Retret “X” yang dilakukan dalam 

perspektif ini lebih memperhatikan bagaimana penanggungjawab rumah retret 

dapat melayani pemakai rumah retret dengan menyediakan fasilitas yang lengkap. 

Indikator yang dipakai dalam penilaian ini adalah prasarana yang tersedia, 

kebersihan dan keindahan tempat. 

Adapun alat ukur yang digunakan antara lain : 

1.    Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Pada Rumah Retret “X” 

Rumah Retret “X”  dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya selalu 

mendengarkan keluhan dari berbagai aspek, salah satunya adalah sarana dan 

prasarana. Penambahan sarana dan prasarana dianggap penting karena 

menunjang kegiatan yang diadakan di Rumah Retret “X”, baik di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan. Adapun sarana prasarana yang perlu 

ditambahkan untuk menambah daya tarik Rumah Retret “X” antara lain, 

ketersediaan jaringan wifi, ruang pertemuan dan kamar tidur dengan alat 

pendingin (air conditioner), kamar mandi dalam, tiap kamar mandi ada 

saluran air panas, penggantian fasilitas tempat tidur diganti spring bed, 

petunjuk arah untuk menuju ke Rumah Retret “X” diperjelas, lapangan luas 

untuk kegiatan di luar ruangan, membuat web atau instagram sehingga orang 

mudah menemukan Rumah Retret “X”. Hal tersebut di atas sesuai dengan 

keluhan para pengguna Rumah Retret “X” :  

“…. gedung sudah ketinggalan, panas bila dibandingkan dengan 

Bandungan. Di kamar tidak ada AC ....” ungkap suster Evi. 
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“…. jalannya ke rumah retret agak masuk dan tidak ada petunjuk arah 

….” ungkap ibu Tina. 

 

“ Kami sering bingung untuk beloknya, sebaiknya ada semacam plang 

atau tanda untuk menuju ke arah Rumah Retret “X” ungkap bapak 

Liman. 

 

“ .... promosi online, dibuatkan web atau instagram sehingga orang lebih 

mudah menemukan rumah retret “X” ....” ungkap ibu Tina. 

 

“.... tempat duduk untuk makan kurang apabila peserta banyak ....” 

ungkap ibu Nina. 

 

“.... fasilitas tempat tidur sebaiknya tidak tingkat karena terutama untuk 

orang tua tidak nyaman ...” ungkap ibu Nina. 

 

“…. kedepannya dilihat juga sih ya suster, kamar yang membutuhkan AC 

diberi AC….” ungkap ibu Nina. 

 

“…. mulai sekarang kalau bisa ada wifi, kalau bisa IT nya mulai 

diterapkan juga …” ungkap ibu Nina. 

 

Berdasarkan pernyataan para pengguna Rumah Retret “X” maka peneliti 

berpandangan bahwa sarana prasarana di rumah retret harus benar-benar 

diperhatikan, sebab keluhan pelanggan perlu segera diatasi karena keluhan 

pelanggan  merupakan masukan yang sangat berharga demi kemajuan Rumah 

Retret “X”.  

2.    Kebersihan dan Keindahan Tempat Rumah Retret “X” 

Kenyamanan dalam Rumah Retret “X” sangat diperlukan dalam membangun 

minat pemakai rumah retret tinggal didalamnya. Keindahan serta kebersihan 

menjadi salah satu perhatian yang sering diinginkan oleh pelanggan. Oleh 

sebab itu kebersihan Rumah Retret “X” harus diperhatikan dengan terlihat 

adanya banyak tempat sampah yang tersedia, kebersihan kamar mandi tetap 
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terjaga kewangiannya, kebersihan lantai diperhatikan, keindahan dan 

kebersihan kamar menjadi prioritas.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kebersihan 

lingkungan dan kebersihan tempat-tempat lainnya sudah mendapat perhatian. 

Hal yang telah dilakukan untuk menjaga kebersihan rumah retret antara lain, 

setiap pagi ada petugas bagian kamar untuk membersihkan wisma-wisma 

yang dipakai oleh peserta, ruang doa setiap hari dibersihkan, pagi dan sore 

hari membersihkan dan merapikan taman, 2 (dua) ruang aula dibersihkan 

setiap pagi, ruang makan mendapat perhatian khusus terutama dari sisi 

kebersihan dan kenyamanan pengguna, selesai melakukan aktivitas di dapur 

semua peralatan dan sekitar dapur harus dalam keadaan bersih kembali, serta 

bagian-bagian lain kebersihannya juga selalu terjaga. Kebersihan lingkungan 

dan tempat di sekitar rumah retret juga dirasakan oleh bapak Suyono dengan 

mengungkapkan : 

“…. bersih kok disana ….” 

“…. kalau untuk retret saya kira disana masih mendukung, sepi, rapi, 

bersih, selama saya disana kurang lebih memuaskan….” 

 

4.4.1.4. Analisis Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Pada Rumah 

Retret “X” 

Menurut Pratiwi (2010) dalam Jurnal Manajemen dan Akuntansi vol. 11 

no. 2, yang dimaksud dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan 

menekankan sumber daya yang produktif dan terus belajar agar mempunyai 

kemampuan yang lebih dalam melakukan inovasi serta mampu mengembangkan 
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produk baru yang mempunyai nilai lebih bagi konsumen. Alat ukur yang 

digunakan dalam perspektif ini antara lain, inovasi baru yang telah dilakukan oleh 

rumah retret, tingkat pendidikan karyawan, suasana kerja serta pengetahuan dan 

penguasaan tugas masing-masing oleh karyawan.  

Adapun uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: analisis 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan salah satu hal penting 

dalam melayani para pelanggan. Rumah Retret “X” harus dapat meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam melayani pelanggan dengan 

sebaik-baiknya. Hal-hal yang berpengaruh dalam analisis ini antara lain inovasi 

baru, tingkat pendidikan karyawan, suasana kerja, pengetahuan dan penguasaan 

tugas karyawan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator yang 

digunakan dalam analisis ini : 

1. Inovasi Baru yang dilakukan Rumah Retret “X” 

Berdasarkan observasi serta pengamatan langsung yang dilakukan peneliti, 

Rumah Retret “X” sejak tahun 2011-2015 belum melakukan inovasi baru. 

Temuan ini sesuai dengan pernyataan dari bagian umum Rumah Retret “X” 

bahwa sejak rumah retret ini ada belum ada inovasi baru yang dapat diberikan 

kepada pelanggan. Tidak adanya hal baru yang dapat dijual di Rumah Retret 

“X” dapat membuat pelanggan merasa jenuh atau bosan. Kejenuhan dan 

kebosanan pelanggan dapat menyebabkan kemerosotan jumlah pemakai 

karena para pelanggan tidak mendapatkan sesuatu yang baru, seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Liman : 

“…. ketika saya ditawari ke Rumah Retret “X” itu saya berpikir, 

oh…saya pengen coba sesuatu yang baru, rumah retret yang baru. Kalau 
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kita sudah terbiasa di rumah retret-rumah retret yang lama, bosan, ada 

suasana bosan, kalau yang baru akan memberi kesan yang baru juga….” 

 

“….perlu perbaikan-perbaikan kamar-kamarnya, pokoknya harus ada 

perbaikan-perbaikan….” 

 

Berdasarkan pernyataan para pengguna Rumah Retret “X” peneliti 

berpendapat bahwa rumah retret diharapkan selalu menciptakan suasana baru 

sehingga para pengguna selalu merasakan hal baru ketika mereka memakai 

kembali Rumah Retret “X”. 

2.   Tingkat Pendidikan Karyawan Rumah Retret “X” 

Pendidikan adalah upaya persuasif atau pembelajaran kepada masyarakat, 

agar masyarakat mau melakukan tindakan-tindakan atau praktik untuk 

memelihara atau mengatasi masalah-masalah dan meningkatkan 

kesehatannya. Perubahan atau tindakan pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan yang dihasilkan oleh pendidikan kesehatan ini didasarkan kepada 

pengetahuan dan kesadarannya melalui proses pembelajaran, sehingga 

perilaku tersebut diharapkan akan berlangsung lama (long lasting) dan tetap 

(langgeng), berakar dalam kesadaran. Berkenaan pendidikan, syarat utama 

dalam bekerja adalah tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh 

karyawan. Dan tingkat karyawan yang bekerja di Rumah Retret “X” beraneka 

ragam mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) 2 (dua) orang, sekolah lanjut 

tingkat pertama (SLTP) 1 (satu) orang, tingkat pendidikan menengah atas 

atau SMK sebanyak 8 (delapan) orang dan Diploma Tiga sebanyak 1 (satu) 

orang. Selain itu para karyawan belum memiliki pembekalan atau skill yang 
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memadai di Rumah Retret “X”. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah 

satu karyawan Rumah Retret “X” : 

“.... jumlah SDM 12. Memang sangat terbatas. SDM ahli memang belum 

ada. Yang ada hanya Madya ....”  ungkap bapak Jiman. 

 

“….kita sudah bekerja, belum pernah ikut pelatihan, hanya sekedar 

bekerja….” ungkap bapak Jiman. 

 

“.... SDM tidak pernah dibekali pengetahuan. Yang penting langsung 

bekerja ....” ungkap suster Evi. 

 

Dari pernyataan di atas peneliti berpendapat bahwa tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh pada cara berpikir tiap-tiap individu. Tingkat pendidikan 

minimal seorang karyawan seharusnya menjadi syarat mutlak yang harus 

ditetapkan oleh penanggungjawab Rumah Retret “X” untuk dapat dijadikan 

karyawan. Meskipun tingkat pendidikan tidak menjamin bahwa karyawan 

bisa bekerja dengan baik dan maksimal, setidaknya dengan tingkat 

pendidikan lebih tinggi seseorang dapat diajak untuk berpikir dan 

mempengaruhi pola pikir cara bekerja seseorang. 

3.    Suasana Kerja Rumah Retret “X” 

Suasana kerja dalam Rumah Retret “X” sangat penting untuk diperhatikan 

manajemen. Meskipun suasana kerja tidak melaksanakan proses produksi 

dalam suatu perusahaan, namun suasana kerja mempunyai pengaruh langsung 

terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut.   

Lingkungan kerja adalah suasana dimana karyawan melakukan aktivitas 

setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan 

memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawan 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka karyawan tersebut 
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akan betah di tempat kerjanya, melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja 

dipergunakan secara efektif.  

Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan 

kinerja karyawan. Menurut amatan peneliti, suasana kerja yang ada pada 

Rumah Retret “X” dianggap memadai. Hal tersebut terlihat dari jauhnya 

lingkungan dari kebisingan yang dapat meningkatkan konsentrasi kerja, rekan 

kerja satu sama lain yang saling membantu dan saling mengisi dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang timbul ketika bekerja. Semua itu 

menyajikan  nilai positif bagi kenyamanan karyawan tersebut.  

4.    Pengetahuan dan Penguasaan Tugas Karyawan Rumah   Retret “X” 

Kemampuan teknik merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh karyawan saat bekerja. Dalam kenyataannya, saat bekerja hal-hal yang 

terjadi cenderung memiliki resiko dan kendala. Untuk itu kemampuan teknis 

dibutuhkan oleh karyawan. Kemampuan teknis yang paling umum adalah 

pengetahuan dan penguasaan tugas karyawan. Kemampuan teknik 

menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. 

Kemampuan seseorang merupakan perwujudan dari pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki. Oleh sebab itu, karyawan yang memiliki 

kemampuan tinggi dapat menunjang terwujudnya visi dan misi organisasi 

untuk segera maju dan berkembang pesat, guna mengantisipasi kompetisi 

global. Kemampuan yang dimiliki seseorang akan membuatnya berbeda 

dengan yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja.  
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Pengetahuan karyawan yang bekerja di Rumah Retret “X” dirasa kurang 

memadai karena mereka hanya mengetahui dan menguasai apa yang menjadi 

tanggungjawab mereka saja, terkesan minimalis. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan dari karyawan Rumah Retret “X” bahwa para karyawan yang 

bekerja di Rumah Retret “X” tidak dibekali dengan pelatihan dan pendidikan 

yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja. Selain itu 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya karyawan dari pihak pimpinan 

belum mengadakan seminar atau pelatihan bagi karyawan rumah retret.  

Penanggungjawab Rumah Retret “X” menyikapi jumlah tenaga kerja yang 

bekerja di rumah retret dengan mengatakan bahwa : 

“….jadi kadang saya mungkin terlalu ekstrim ya, kadang mengumpulkan 

pemalas-pemalas itu saya tidak mau rumah retret-rumah retret kalau 

tenaganya banyak itu akan mengumpulkan orang-orang malas karena 

mungkin kualitas mereka yang direkrut memang seperti itu…disini kalau 

tingkat huniannya seperti ini, rame itu saya beraninya dua belas orang itu 

yang penting dibagi dua shift….” 

 

Dari pernyataan diatas peneliti berpendapat bahwa perekrutan karyawan 

harus benar-benar diseleksi, hanya yang sesuai kriteria yang dapat diterima 

bekerja di Rumah Retret “X”. 
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BSC Alat Ukur Pencapaian Indikasi Rekomendasi

Realisasi biaya operasional mengalami Bagian keuangan rumah retret  ●Menyediakan tenaga keuangan yang 

penurunan karena disesuaikan dengan harus  menata laporan keuangan dengan kompeten dibidangnya.

pemasukan yang ada. standar yang telah ditetapkan oleh

-Biaya operasional tahun 2011 mengalami pemilik. ●Membuat rencana anggaran pendapatan 

pembengkakan sebesar -18,22% dari target  dan belanja .

yang ditetapkan.

-Biaya operasional tahun 2012 mengalami

pembengkakan sebesar -12,27% dari target

yang ditetapkan.

-Biaya operasional tahun 2013 mengalami

pembengkakan sebesar -3,83%

dari target yang ditetapkan.

-Biaya operasional tahun 2014 bisa 

melakukan penghematan sebesar 1,60%

dari target yang ditetapkan.

-Biaya operasional tahun 2015 bisa 

melakukan penghematan sebesar 7,78%

dari target yang ditetapkan.

Pendapatan rumah retret mengalami Mengevaluasi penyebab penurunan ●Memaksimalkan aset-aset yang ada di 

penurunan, hal ini disebabkan karena adanya jumlah pemakai rumah retret.   Rumah Retret "X".

penurunan jumlah pemakai rumah retret.

-Pendapatan  tahun 2011 mengalami

peningkatan sebesar 9,38% dari target

yang ditetapkan.

-Pendapatan  tahun 2012 mengalami

peningkatan sebesar 3,80% dari target

yang ditetapkan.

-Pendapatan  tahun 2013 mengalami

penurunan sebesar -5,41% dari target

yang ditetapkan.

-Pendapatan  tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar -9,00% dari target

yang ditetapkan.

-Pendapatan  tahun 2015 mengalami

penurunan sebesar -16,05% dari target

yang ditetapkan.

Mengalami penurunan setiap tahunnya. Menata kembali keuangan dengan •Meningkatkan promosi melalui penyebaran poster

-Laba tahun 2011 mengalami peningkatan baik. dan pamflet.

sebesar 6,11% dari target yang ditetapkan.

-Laba tahun 2012 mengalami peningkatan

sebesar 6,16% dari target yang ditetapkan.

-Laba tahun 2013 mengalami penurunan

sebesar 33,18% dari target yang ditetapkan.

-Laba tahun 2014 mengalami penurunan

sebesar 3,33% dari target yang ditetapkan.

-Laba tahun 2015 mengalami penurunan

sebesar43,85% dari target yang ditetapkan.

Tabel 4.8

Ringkasan Hasil Analisis Empat Perspektif Balanced Scorecard

Pada Rumah Retret "X"

Tren Biaya Operasional

Tren Pendapatan

Keuangan

Tren Laba
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Kenaikan jumlah pelanggan baru Rumah retret belum berhasil men- ●Meningkatkan promosi melalui

tidak signifikan, bahkan cenderung capai penambahan jumlah    media online, web, instagram.

 turun. pelanggan baru yang signifikan.

-tahun 2011 pelanggan baru mencapai ●Pemasangan papan nama atau

  2,34%.   petunjuk jalan menuju arah Rumah Retret "X"

-tahun 2012 pelanggan baru mengalami    ditempat yang strategis.

  penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu   strategis.

  1,92%.

-tahun 2013 pelanggan baru mengalami ●Penambahan fasilitas wifi untuk me-

  kenaikan dibandingkan tahun 2012 yaitu    mudahkan pelanggan dalam mencari

  2,55%.     informasi lewat gadget.

-tahun 2014 pelanggan baru mengalami

  penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu 

  2,70%.

-tahun 2015 pelanggan baru mengalami

  penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu

  2,30%.

Pelanggan lama tetap setia. Rumah retret berhasil mempertahan- ●Memberikan senyum, salam dan sapa

-tahun 2011 pelanggan lama mencapai kan pelanggan lama.    kepada pelanggan.

  97,71%.

-tahun 2012 pelanggan lama mengalami

  penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu

  98,12%.

-tahun 2013 pelanggan lama mengalami

 penurunan dibandingkan tahun 2012 yaitu

  97,51%.

-tahun 2014 pelanggan lama mengalami

  penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu 

  97,38%.

-tahun 2015 pelanggan lama mengalami

 penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu

 97,76%.

Jumlah Pelanggan Yang Datang

 Pelanggan

Jumlah Pelanggan Baru
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4 Perspektif BSC Alat Ukur Pencapaian Indikasi Rekomendasi

Sarana dan prasarana yang ada Inventarisasi sarana prasarana yang ●Menyediakan sarana prasarana yang

belum memadai. dibutuhkan oleh pemakai rumah    lengkap guna menunjang aktivitas pemakai

(73,33% dari 15 pelanggan tidak puas retret.    Rumah Retret "X".

dengan sarana dan prasarana yang ada).

●Memperbaharui sarana prasarana yang

   telah usang.

Tidak ada keluhan tentang Kebersihan dan keindahan tempat ●Mengubah suasana interior dan eksterior

 kebersihan dan keindahan tempat.  telah mendapatkan perhatian khusus.    yang sudah ada.

(100% pelanggan mengatakan bahwa

Rumah Retret "X" terjaga ●Memasang air conditioner disemua unit

kebersihan dan kerapiannya).    kamar tidur, ruang pertemuan, penambahan

    kursi di ruang makan.

●Memaksimalkan lahan kosong dengan 

  ditanami aneka bunga atau sayuran.

●Mengganti fasilitas tempat tidur yang lebih

   nyaman dengan memakai spring bed.

●Kebersihan dan keindahan tempat harus

  selalu terjaga baik dan rapi.

Tidak melakukan inovasi sejak tahun Pelanggan merasa jenuh atau bosan, ●Melakukan inovasi baru guna menarik

2011-2015 tidak adanya pelanggan baru.    pelanggan baru dan lama.

(100% Rumah Retret "X"

belum melakukan inovasi baru sejak ●Melakukan inovasi  baru dengan menyedia-

tahun 2011-2015).    kan alat transportasi yang dapat digunakan

   untuk antar jemput pemakai Rumah Retret

  "X".

●Mengembangkan produk khas Rumah Retret "X"

Pendidikan akhir karyawan Pendidikan minimal karyawan rumah ●Mengevaluasi syarat pendidikan minimal

rumah retret terdiri dari SD, SLTP retret belum memenuhi syarat yang    yang harus dimiliki karyawan.

Pertumbuhan dan  dan SMK. telah ditentukan manajemen yaitu 

Pembelajaran (25% tidak sesuai dengan syarat minimal  SLTA sederajat. ●Memberikan training atau pelatihan bagi

yang telah ditentukan oleh manajemen karyawan rumah retret, sehingga manajemen

rumah retret).  rumah retret dapat mengetahui potensi

masing-masing karyawan.

Suasana kerja memadai. Saling membantu dan saling mengisi ●Lebih ditingkatkan saling bekerja sama

(100% suasana kerja mendukung). dalam menyelesaikan berbagai masalah   disegala bidang.

yang timbul ketika bekerja.

Manajemen rumah retret belum Terbatasnya pengetahuan dan ●Memberikan training atau pelatihan bagi

pernah mengadakan pelatihan penguasaan tugas masing-masing karyawan rumah retret, sehingga manajemen

bagi karyawannya. karyawan.  rumah retret dapat mengetahui potensi

(100% rumah retret belum pernah masing-masing karyawan.

mengadakan training bagi karyawannya).

Pengetahuan dan Penguasaan Tugas

Kebersihan dan Keindahan Tempat

Inovasi Baru

Tingkat Pendidikan Karyawan

Suasana Kerja

Bisnis Internal

Sarana dan Prasarana
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4.5. STRATEGI dan KEBIJAKAN dalam MENINGKATKAN TINGKAT 

HUNIAN PADA RUMAH RETRET “X” DENGAN PENDEKATAN 

BALANCED SCORECARD 

Setelah dilakukannya analisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

penurunan tingkat hunian yang ada pada Rumah Retret “X” dan penjabaran 

perspektif melalui pendekatan balanced scorecard, dapat diketahui bahwa 

penurunan terarah pada perspektif keuangan dan non keuangan.  

4.5.1.  Perspektif Keuangan Rumah Retret “X” 

Dari sisi keuangan dan berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui  

bahwa manajemen keuangan Rumah Retret “X” masih ditangani dengan 

sederhana. Selanjutnya mengenai penanganan pembukuan dan kegiatan yang 

bersifat finansial masih belum ditangani dengan maksimal dalam artian masih 

ditangani dengan sangat sederhana. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya 

pernyataan wawancara dengan bapak Jiman yang mengungkapkan:  

“.... laporan keuangan masih manual dan sederhana. Sebenarnya harus 

dikelola dengan baik dan dibutuhkan ahli di bidangnya ....”. 

 

Manajemen keuangan merupakan faktor penting untuk mempertahankan 

atau mengembangkan aset yang dimiliki perusahaan, dalam hal ini adalah Rumah 

Retret “X”. Penurunan jumlah hunian akan berpengaruh terhadap keuangan 

perusahaan dalam hal ini Rumah Retret “X”. Oleh karena itu, strategi untuk 

mempertahankan keberadaaan rumah retret, maka perlu dilakukan pengelolaan 

secara efisien terutama dalam hal keuangan dengan menyediakan tenaga ahli 

keuangan, membuat perencanaan dan belanja  rumah retret, memaksimalkan lahan 

kosong yang dapat disewakan ke orang lain, meningkatkan promosi dengan 
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menyebarkan poster dan pamflet, serta memperbaiki  keuangan yang masih 

sederhana dengan melakukan suatu perbaikan.  

Kebijakan yang perlu diambil oleh penanggungjawab Rumah Retret “X” 

adalah berani untuk menyediakan ahli keuangan dalam mengelolah keuangan 

rumah retret. Hal ini harus mendapat perhatian khusus karena merupakan 

kebutuhan yang harus disediakan oleh rumah retret. 

4.5.2. Perspektif Pelanggan Rumah Retret “X” 

Usaha atau strategi yang harus dilakukan oleh manajemen Rumah Retret 

“X” dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru dengan melakukan promosi 

melalui media online, web, instagram maupun sosial media lainnya, memasang 

papan petunjuk jalan ditempat strategis, menambah fasilitas wifi untuk 

memudahkan pelanggan dalam mencari informasi lewat gadget serta memberikan 

senyum, salam dan sapa kepada pelanggan.  

Dengan adanya promosi melalui media online memudahkan para calon 

pelanggan baru untuk mendapatkan info tentang Rumah Retret “X”. Selain itu 

pemberi jasa diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. 

Pelayanan prima tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik seperti gedung 

yang megah, fasilitas yang memadai tetapi dengan memberikan senyum, salam, 

dan sapa kepada pelanggan. 

Kebijakan yang harus diambil oleh penanggungjawab Rumah Retret “X” 

adalah berani melakukan promosi secara besar-besaran, memaksimalkan media 

sosial dalam berpromosi serta memasang papan petunjuk jalan ditempat yang 

strategi. Kebijakan ini harus segera ditindaklanjuti mengingat salah satu faktor 
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penurunan tingkat hunian rumah retret adalah masalah promosi yang kurang 

maksimal. 

4.5.3.. Perspektif Bisnis Internal Rumah Retret “X” 

Rumah Retret “X” harus dapat memenuhi permintaan para pelanggan 

yaitu adanya sarana prasarana yang lengkap. Permintaan akan pemenuhan sarana 

prasarana yang mendesak maka strategi yang harus dilakukan oleh manajemen 

rumah retret adalah memberikan prioritas utama dalam hal ini, antara lain dengan 

memasang air conditioner (AC) di kamar-kamar maupun di ruang pertemuan, 

penambahan kursi di ruang makan, mengganti fasilitas tempat tidur yang lebih 

nyaman misalnya dengan memakai spring bed, mengubah suasana interior dan 

eksterior yang sudah ada, memaksimalkan lahan kosong dengan ditanami aneka 

bunga atau sayuran, memperbaharui sarana prasarana yang telah usang.  Selain 

memenuhi sarana prasarana yang harus dilengkapi, kebersihan dan keindahan 

tempat harus selalu terjaga baik dan rapi.  

Kebijakan yang harus diambil oleh penanggungjawab Rumah Retret “X” 

adalah melengkapi sarana prasarana yang kurang, mengubah suasana sekitar agar 

semakin nyaman dan menarik serta menjaga kebersihan dan keindahan 

dilingkungan Rumah Retret “X”.  Hal ini perlu segera terealisasi agar para 

pemakai Rumah Retret “X” tidak beralih pada rumah retret lain.  

4.5.4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Rumah Retret “X” 

Untuk tingkat pendidikan karyawan Rumah Retret “X” belum memenuhi 

standar minimal, karena masih ada yang lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah 

lanjutan tingkat pertama (SLTP). Penanggungjawab Rumah Retret “X” sedapat 
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mungkin untuk mengevaluasi syarat pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh 

karyawan, apakah masih sesuai dengan keadaan rumah retret saat ini. Strategi 

untuk meningkatkan tingkat kecakapan atau skill karyawan rumah retret antara 

lain mengevaluasi syarat pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh karyawan, 

pihak manajemen rumah retret mengadakan  pelatihan atau training untuk 

karyawan  yang disesuaikan dengan masing-masing bidang. 

Selain itu untuk mengembangkan hal-hal baru manajemen rumah retret 

harus berani melakukan inovasi baru guna menunjang sarana prasarana yang 

tersedia . Inovasi baru tersebut dimaksudkan supaya peserta yang datang ke 

Rumah Retret “X” dapat memperoleh sesuatu yang baru tidak hanya monoton. 

Inovasi baru yang dapat dilakukan antara lain dengan menyediakan alat 

transportasi yang dapat digunakan untuk menjemput dan mengantar para peserta 

dari bandara atau stasiun, mengembangkan produk-produk khas Rumah Retret 

“X” misalnya minuman instan. 

Kebijakan yang harus diambil oleh penanggungjawab Rumah Retret “X” 

adalah meningkatkan kompetensi karyawan dengan mengadakan latihan atau 

training sesuai dengan masing-masing bidang, mengevaluasi syarat pendidikan 

minimal yang harus dimiliki oleh karyawan, selalu melakukan inovasi baru guna 

menarik para pemakai rumah retret. Hal ini dilakukan guna menarik perhatian 

para calon pemakai Rumah Retret “X”. 

 

 

 


