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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan menganalisis faktor-faktor 

penyebab penurunan tingkat hunian pada Rumah Retret “X”. Penelitian ini dilatar 

belakangi oleh adanya faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tingkat hunian 

pada rumah retret. 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab penurunan tingkat hunian 

pada Rumah Retret “X” meliputi pesaing, cuaca, promosi, pelayanan, fasilitas, 

dan sumber daya manusia (SDM). Dari hasil analisis perspektif keuangan tidak 

semua data dapat diperoleh oleh peneliti. Penyebabnya adalah keterbatasan data 

yang dimiliki pihak Rumah Retret “X”, terutama data keuangan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pengelola Rumah Retret “X” belum menerapkan 

pembuatan anggaran dan pendapatan belanja; pencatatan keuangan pun masih 

dilakukan secara manual dan sederhana. Apabila aspek keuangan tidak segera 

mendapat penanganan yang serius, dikhawatirkan akan terjadi pengeluaran yang 

tidak terencana dan bukan tidak mungkin karena hal tersebut pengeluaran lebih 

besar dibandingkan dengan pemasukan. Perspektif keuangan yang ada pada 

Rumah Retret “X” harus dibenahi terlebih dahulu agar perspektif pelanggan, 

perspektif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan berhasil. 
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Sedangkan dari hasil perspektif pelanggan diketahui bahwa Rumah 

Retret “X” harus gencar dalam melakukan promosi. Promosi dimaksudkan supaya 

pelanggan lama tetap kembali menggunakan Rumah Retret “X”. Selain itu 

promosi juga dimaksudkan untuk menjaring pelanggan baru. Dalam menjaring 

pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas terhadap pelanggan lama, rumah retret 

perlu memaksimalkan penggunaan media sosial, pemberian potongan harga di 

hari-hari tertentu serta tetap memberikan senyum, salam dan sapa kepada 

pelanggan.  

Dari hasil perspektif bisnis internal diketahui bahwa penambahan sarana 

prasarana di Rumah Retret “X” sangat dibutuhkan oleh para pengguna rumah 

retret. Untuk dapat memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan maka perlu dana 

yang cukup besar, dalam hal ini dibutuhkan tingkat hunian rumah retret yang 

semakin meningkat. Fasilitas yang ada pada rumah retret harus diperbaharui 

antara lain dengan memperbaharui sarana prasarana yang telah usang.  

Dari hasil perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang harus 

mendapatkan perhatian khusus adalah melakukan sebuah inovasi baru. Untuk 

meningkatkan hunian rumah retret inovasi baru merupakan terobosan yang harus 

dilakukan oleh pimpinan Rumah Retret “X”. Dengan melakukan inovasi baru 

bisnis yang dikembangkan akan berhasil dan terdepan. Sedangkan dari tingkat 

pendidikan karyawan perlu adanya ketentuan syarat pendidikan minimal. Tingkat 

pendidikan akan berpengaruh pada pola pikir, sikap dan tindakan. 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan tugas karyawan 

penanggungjawab Rumah Retret “X” sebaiknya  mengadakan latihan atau training 
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bagi karyawan rumah retret sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Latihan 

atau training, seminar, bertujuan untuk menambah wawasan dan merubah cara 

pandang atau cara berpikir karyawan rumah retret, sehingga mereka  dapat diajak 

untuk memajukan Rumah Retret “X” secara bersama-sama.   

Adapun strategi yang digunakan untuk meningkatkan jumlah hunian 

pada Rumah Retret “X”  antara lain tenaga ahli yang dapat mengatur keuangan di 

dalam lingkungan Rumah Retret “X”, melakukan pendekatan personal dalam 

rangka mengenalkan jasa yang ditawarkan oleh Rumah Retret “X”, melakukan 

promosi serta meningkatkan ketrampilan para karyawan rumah retret.  

 

5.2. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa : 

1. Implikasi Teoretis 

Dengan pendekatan balanced scorecard, penelitian ini berhasil 

menemukan faktor-faktor penyebab penurunan tingkat hunian pada Rumah Retret 

“X”. Teori balanced scorecard dapat digunakan untuk mengetahui apa yang 

menjadi penyebab penurunan tingkat hunian rumah retret. Jumlah tingkat hunian 

rumah retret sangat berpengaruh pada sisi keuangan dan non keuangan. Dari sisi 

keuangan, rumah retret belum menerapkan pembuatan anggaran pendapatan 

belanja, masih membuat pencatatan keuangan secara manual dan sederhana. 

Tentang anggaran pendapatan balanja, dikenal bahwa sebuah usaha yang tidak 

melakukan perencanaan akan  mengalami sebuah kegagalan. Sebab, dengan tidak 

melakukan perencanaan berarti para pelaku usaha tidak dapat memastikan jumlah 
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pemasukan dan jumlah pengeluaran yang terus digunakan untuk belanja rumah 

retret. Tidak adanya perencanaan maupun pencatatan yang baik dan benar, akan 

berakibat pada pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. 

Apabila hal ini terjadi terus menerus rumah retret akan mengalami kerugian. 

Dari sisi non keuangan, yaitu dari perspektif pelanggan, pokok 

persoalannya adalah seberapa besar kenaikan jumlah pelanggan baru sebagai 

pemakai rumah retret. Pelanggan baru merupakan hal penting dalam sebuah 

bisnis, dengan adanya pelanggan baru bisnis yang dijalani akan bertahan dan 

berkembang. Selain menjaring pelanggan baru, pelanggan lama atau pelanggan 

setia harus tetap dilayani dengan sebaik mungkin karena tanpa pelanggan lama 

atau pelanggan setia bisnis yang sudah dimulai akan hancur. Dalam menemukan 

pelanggan baru sekaligus meningkatkan loyalitas terhadap pelanggan lama baik 

kalau rumah retret memaksimalkan penggunaan media sosial, pemberian 

potongan harga atau diskon di hari-hari tertentu, dan tetap memberikan senyum, 

salam dan sapa kepada pelanggan.  

Dari perspektif bisnis internal berupa sarana prasarana, yaitu fasilitas 

utama yang dapat menunjang dalam memberikan pelayanan kepada para pemakai 

rumah retret. Manajemen rumah retret harus tahu fasilitas apa yang dikehendaki 

oleh para pemakai rumah retret, karena fasilitas dalam sebuah usaha jasa 

merupakan hal yang terpenting. Fasilitas yang ada pada rumah retret harus 

diperbaharui antara lain dengan memperbaharui sarana prasarana yang telah 

usang, memasang air conditioner disemua unit kamar tidur dan ruang lainnya 

serta mengganti fasilitas tempat tidur yang lebih nyaman. 
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Dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yang harus mendapat 

perhatian khusus yaitu dalam melakukan inovasi baru, tingkat pendidikan 

karyawan serta pentingnya pengetahuan dan penguasaan tugas karyawan.  Inovasi 

baru seringkali diabaikan oleh pembisnis, padahal bisnis yang selalu melakukan 

inovasi adalah bisnis yang terdepan dan berhasil. Persaingan dalam usaha rumah 

retret sangatlah ketat dan jumlahnya semakin bertambah. Pesaing-pesaing baru 

terus bermunculan. Bahkan dari para pesaing itu mereka membawa inovasi baru. 

Apabila Rumah Retret “X” tetap bertahan dengan memakai cara lama, tidak 

berani melakukan sebuah inovasi baru maka yang terjadi adalah Rumah Retret 

“X” akan semakin jauh tertinggal. Sedangkan dari tingkat pendidikan karyawan , 

perlu adanya ketentuan syarat pendidikan minimal yang harus dimiliki karyawan. 

Tingkat pendidikan seorang karyawan akan berpengaruh pada pola pikir, sikap 

dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah yang terjadi pada masalah 

pekerjaannya.   

Dari segi pengetahuan dan penguasaan tugas karyawan perlu dilakukan 

sebuah training atau pelatihan bagi karyawan rumah retret, karena efektivitas 

pelatihan karyawan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan sumber 

daya manusia. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kinerja karyawan. Tuntutan 

jaman makin hari makin berkembang, tuntutan kepada karyawan juga 

berkembang sesuai dengan keahlihan dari masing-masing individu. Syarat 

administrasi seorang karyawan tidak menjamin bahwa karyawan tersebut akan 

sukses ketika ditempatkan pada satu bidang pekerjaan tertentu, untuk itu pelatihan 
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diperlukan agar seluruh karyawan mampu mengikuti perkembangan dunia kerja 

dan dunia bisnis sesuai dengan jabatannya. 

2. Implikasi Praktik 

Penelitian ini memberikan dampak praktik terkait dengan pengelolaan 

rumah retret, yaitu dampak terhadap kenaikan jumlah hunian rumah retret. Para 

pengambil kebijakan pada Rumah Retret “X” hendaknya memperhatikan empat 

perspektif dalam  balanced scorecard yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan serta 

pembelajaran. Dalam mengelola Rumah Retret “X” perspektif keuangan harus 

mendapat perhatian serius, yaitu perlunya menyediakan tenaga ahli keuangan 

yang dapat mengatur dan mengidentifikaksi kebutuhan Rumah Retret “X” yang 

berhubungan langsung dengan kebutuhan finansial. Sedangkan dari perspektif 

pelanggan, usaha atau strategi yang harus dilakukan oleh manajemen Rumah 

Retret “X” adalah melakukan promosi melalui media online, web dan instagram 

serta memasang papan petunjuk jalan di tempat strategis. Hal ini dilakukan supaya 

para calon pelanggan baru atau pemakai dapat mencari info dengan mudah dan 

cepat melalui media online. Dari perspektif bisnis internal  yang menjadi 

perhatian khusus adalah tersedianya sarana prasarana yang lengkap. Para 

pengguna rumah retret menghendaki adanya beberapa ruangan yang perlu 

dipasang air conditioner (AC), mengganti fasilitas tempat tidur yang lebih 

nyaman dengan memakai spring bed. Dengan menyediakan sarana prasarana yang 

lengkap diharapkan tingkat hunian akan meningkat serta berani untuk melakukan 

inovasi agar pemakai rumah retret khususnya pelanggan lama tidak merasa jenuh 
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dengan situasi yang monoton. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 

Rumah Retret “X” diharapkan berani melakukan inovasi baru, meningkatkan 

ketrampilan karyawan dengan memberikan latihan atau training yang bertujuan 

untuk menambah ketrampilan dan wawasan para pekerja.  

3. Implikasi Kebijakan 

Penelitian ini dapat berdampak bagi para pengambil keputusan Rumah 

Retret “X” di dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan penilaian rumah 

retret. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan balanced 

scorecard dapat diketahui penyebab menurunnya tingkat hunian pada Rumah 

Retret “X”. Setelah dilakukan analisa dengan pendekatan balanced scorecard 

serta strategi untuk meningkatkan jumlah hunian, hasil penelitian ini dapat 

memberi gambaran bagi para pengambil keputusan Rumah Retret “X” untuk 

meningkatkan jumlah hunian rumah retret.  

 

5.3. KETERBATASAN dan SARAN 

Terdapat beberapa keterbatasan dan saran dari hasil penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada satu rumah retret 

sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk 

mengeneralisir kasus sejenis yang terjadi pada rumah retret lain. 

2. Tidak semua data yang dibutuhkan oleh peneliti dapat diperoleh dari pihak 

Rumah Retret “X” terutama data laporan keuangan. Penelitian selanjutnya 

laporan keuangan dapat dimasukkan guna mengukur kinerja keuangan yang 

ada pada Rumah Retret “X”. 
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3. Tidak adanya laporan keuangan Rumah Retret “X” dalam penelitian ini 

sehingga dalam pengukuran dari perspektif keuangan tidak maksimal. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan laporan keuangan 

dalam mengukur perspektif keuangan sehingga kinerja keuangannya dapat 

dinilai dengan lebih akurat dan maksimal. 

4. Penulis merekomendasikan penelitian ini untuk dapat digunakan oleh 

penanggungjawab rumah retret guna meningkatkan tingkat hunian pada 

Rumah Retret “X”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


