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 BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sebuah organisasi yang melakukan kegiatan untuk memberi pelayanan 

sosial pada masyarakat dan tidak menitikberatkan pada  laba dikenal sebagai 

organisasi nirlaba (Ikatan Akuntasi Indonesia, 2011). Organisasi nirlaba atau 

organisasi non-profit bersifat mandiri baik dalam pengelolaan keuangan, 

organisasi dan kegiatan operasionalnya.  

 Kegiatan organisasi nirlaba biasanya bergerak dibidang keagamaan, 

kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan, dan organisasi politik. Organisasi nirlaba 

tumbuh dan  berkembang dalam bidang-bidang tersebut hingga ke seluruh daerah. 

Salah satu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan adalah rumah 

retret.  

 Rumah retret atau rumah khalwat menjadi tempat untuk melaksanakan 

berbagai kegiatan keagamaan seperti retret, rekoleksi, dan perayaan ekaristi. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam suasana doa/hening agar dapat 

mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat ini pelayanan rumah retret dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengembangan diri, pelatihan, khursus, 

seminar pendidikan, budaya atau sosial, pelatihan kepemimpinan, kesejahteraan 

masyarakat, atau lingkungan.  

 Pelayanan jasa yang diberikan kepada pelanggan mendorong rumah retret 

berupaya menyediakan sarana/fasilitas yang dapat mendukung untuk kegiatan 

baik secara pribadi atau kelompok. Ketika pelanggan mengikuti kegiatan di rumah 

retret diharapkan dapat memperoleh energi baru, dapat menggali kekuatan baru, 

atau inspirasi baru karena memiliki kesempatan untuk mungundurkan diri atau 

mengambil jarak dari rutinitas hidup harian mereka. Kekuatan baru atau inspirasi 

baru dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan di masa depan yang lebih 

baik.  

 Salah satu rumah retret yang berada di Jawa Tengah adalah Rumah Retret 

XYZ. Rumah Retret XYZ bukan nama yang sebenarnya. Nama rumah retret 
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dirahasiakan karena peneliti sudah terikat janji untuk merahasiakan nama yang 

sebenarnyai, sebelum melakukan penelitian di rumah retret ini. Rumah Retret 

XYZ berdiri pada tanggal 31 Agustus 1997 dikelola oleh salah satu Kongregasi 

Suster yang berada di Indonesia. Pada awal pendirian, Rumah Retret XYZ hanya 

digunakan untuk melayani kegiatan intern Suster-suster. Namun dengan 

berjalannya waktu Rumah Retret XYZ akhirnya terbuka melayani umat Allah dan 

instansi/lembaga lain.  

 Menurut pemimpin Rumah Retret XYZ, selama 20 tahun ini Rumah Retret 

XYZ berupaya untuk mempertahankan kelangsungan rumah retret ini. Perjuangan 

dalam mengelola rumah retret untuk mempertahankan pengunjung, melakukan 

inovasi-inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Usaha dan perjuangan 

yang dilakukan hingga saat ini masih diperlukan terus-menerus karena rumah 

retret menghadapi permasalahan sebagai berikut:    

1.      Dana yang fluktuatif. Sumber dana utama Rumah Retret XYZ berasal dari 

banyaknya pelanggan. Dalam empat tahun terakhir ini, keuangan Rumah 

Retret XYZ mengalami fluktuasi yang cukup besar seperti tampak dalam 

table berikut ini: Prosentase Pendapata dan Pengeluaran Biaya Rumah 

Retret XYZ 2014-2017 

Table 1.  Prosentase Pendapatan dan Pengeluaran Biaya Rumah Retret XYZ 2014-

2017 

 Sumber: Laporan Keuangan tahun 2014-2017 Rumah Retret XYZ. 

 

Dalam laporan keuangan empat tahun terakhir, menunjukkan ada 

kecenderungan pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Pendapatan di 

tahun 2015 turun 18.8% tetapi pengeluaran naik 8.24% sehingga Rumah 

Retret XYZ mencari sumber dana  yang lainnya agar biaya operasional 

dapat terpenuhi.   

TAHUN % PEMASUKAN % PENGELUARAN 

2014-2015 -18.87% ↓ 8.24%         ↑ 

2015-2016 -3.60%             ↓ -11.67%      ↓ 

2016-2017 16.71%            ↑ 21.81%       ↑ 
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2.  Pengunjung yang semakin menurun. Beberapa pelanggan lama tidak 

memakai Rumah Retret XYZ lagi dan pengunjung baru yang datang hanya 

sedikit.  

3.  Sumber daya manusia yang terbatas. Dalam upaya meningkatkan kinerja 

organisasi perlu didukung adanya sumber daya manusia yang memadai. 

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan bertujuan 

untuk meningkatkan loyalitas, motivasi, dan menciptakan suasana yang 

nyaman dan harmonis belum terprogram dengan baik. 

4.  Branding Rumah Retret XYZ. Rumah Retret XYZ kurang dikenal 

dibanding dengan rumah retret atau tempat penginapan yang lainnya. 

Jumlah rumah retret di Jawa Tengah cukup banyak dan begitu pula tempat 

penginapan yang dapat digunakan untuk seminar atau khursus. Sehingga 

rumah retret ini berusaha untuk memilliki brand yang mampu membedakan 

dengan rumah retret yang lainnya.  

 Rumah retret memberikan layanan jasa kepada masyarakat melakukan 

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja organisasi digunakan untuk 

mempertahankan kinerja organisasi dan menjaga kelangsungan kehidupan 

organisasi yang bersangkutan. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada 

sehingga memiliki kualitas layanan yang baik bagi masyarakat dan tamu yang 

datang. Dengan demikian organisasi nirlaba dapat mempertahankan kelangsungan 

hidup organisasi tersebut (Pontoh, 2013).  

 Salah satu alat ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur dan 

mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba yaitu Balanced Scorecard (BSC). Dalam 

konsep Balanced Scorecard, visi, misi, dan strategi diterjemahkan ke dalam 

tujuan dan ukuran, yang dinyatakan dalam empat perspektif. Empat perspektif 

dalam Balanced Scorecard adalah perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

(Kaplan dan Norton, 2000). Menurut Gapersz (Syalom, 2015)  Balanced 

Scorecard  merupakan sistem manajemen organisasi yang berorientasi kerja 

jangka panjang. Sistem manajemen Balanced Scorecard mempertimbangkan 

pelanggan, pertumbuhan dan pembelajaran, dan proses bisnis internal untuk 
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meningkatkan keuangan yang bermanfaat bagi usaha pengembangannya. 

Balanced Scorecard  menyediakan kerangka kerja dan bahasa yang dapat 

digunakan untuk mengkomunikasikan misi dan strategi. Balanced Scorecard juga 

menyediakan pengukuran yang dapat memberikan informasi kepada karyawan 

tentang faktor-faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan masa depan. 

Dengan adanya informasi tersebut para pemimpin dapat mengarahkan sumber 

daya manusia untuk bekerja menuju mencapaian tujuan jangka panjang (Niven 

Paul, 2003).  

 Menurut Kong (2010), konsep Balanced Scorecard semula digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan profit karena perspektif keuangan yang paling 

dominan. Karena itulah konsep Balanced Scorecard tidak mudah diterapkan pada 

usaha nonprofit dan publik. Mencermati situasi tersebut Kaplan dan Norton 

membuat pembaruan sehingga Balanced Scorecard dapat diterapkan pada 

organisasi non profit dan publik (Northcott & Ma’amora Taulapapa, 2012).   

 Pembaruan dalam Balanced Scorecard yang dilakukan oleh Kaplan dan 

Norton tujuan agar pemangku kepentingan dan pelanggan mendapat kepuasan 

secara bersamaan (Kong, 2010). Oleh karena itu, dalam organisaasi nirlaba 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhuan dan perspektif bisnis internal menjadi 

dasar untuk mencapai perspektif pelanggan maupun finansial yang berada di 

tingkat yang sama. Sebagai alat pengukuran yang efektif, Balanced Scorecard 

dapat menstransformasi strategik ke seluruh tingkatan dalam organisasi. 

Picture1. Hubungan Sebab Akibat dan Relasi dalam Perspektif Balanced Scorecard 

  

Setelah adanya pembaruan oleh Kaplan dan Norton, analisa Balanced Scorecard 

banyak diterapkan untuk menganalisa kinerja organisasi nonprofit. Beberapa 



5 

 

peneliti yang menggunakan Balanced Scorecard menganalisa organisasi 

nonprofit. Balanced Scorecard telah digunakan untuk melakukan penelitian 

diberbagai bidang usaha. Untuk usaha non profit, Balanced Scorecard biasanya 

digunakan untuk meneliti di bidang kesehatan dan pendidikan. Kong (2010) 

melakukan penelitian dengan mengambil dan memadukan manfaat Balanced 

Scorecard dengan Indeks Karakteristik dalam organisasi nonprofit. Dalam 

penelitian tersebut Kong memperoleh hasil yang menguatkan bahwa penerapan 

Balanced Scorecard dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi nirlaba.  

 Penelitian dibidang kesehatan misalnya: peneliti Chang menemukan 

bahwa penggunaan peta strategi dan Balanced Scorecard  pada sektor kesehatan 

merupakan implementasi yang unik dan inovatif (Chang, 2007). Chang juga 

menemukan bahwa peta strategi dan Balanced Scorecard merupakan alat 

komunikasi yang efektif dan menjadi alat manajemen strategis dalam 

menyelaraskan dan mengintegrasikan tujuan strategis berbagai tingkatan dalam 

sistem kesehatan. Penelitian dengan judul ”Analisis Penerapan Balanced 

Scorecard  Dalam Pengukuran Kinerja Dan Penyusunan Strategi Pada Klinik Tiga 

Mandiri” oleh Melisa dan Deviarti, menunjukkan bahwa penerapan Balanced 

Scorecard  pada Klinik Tiga Mandari membawa dampak pada peningkatan 

kinerja pada klinik (Melisa & Deviarti, 2000). Penelitian berikutnya dilakukan di 

RSU Haji Surabaya mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard, pihak manajemen rumah sakit dapat menilai kinerja rumah 

sakit dari segi keuangan dan non keuangan (Widhiyaningrat & Idayati, 2015). 

Balanced Scorecard dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta mampu 

menterjemahkan strategi dalam jangka panjang. Reid  melakukan penelitian di 

bidang pendidikan dengan judul “Is the Balanced Scorecard  right for academic 

libraries?” (Reid, 2011). Dalam penelitian itu Reid menemukan bahwa Balanced 

Scorecard dianggap lebih efektif sebagai bantuan dalam memprediksi kesehatan 

organisasi secara menyeluruh. Dalam Balanced Scorecard menyediakan kapasitas 

untuk memantau kewajiban kepada pemangku kepentingan dan melengkapi 

akuntansi keuangan dengan indikator utama non-keuangan. Balanced Scorecard 

juga dianggap lebih efektif untuk menghubungkan penggerak kinerja dan 
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keberhasilan kinerja masa depan dan mendorong terjadinya inovasi strategi pada 

organisasi tersebut. Penelitian dengan judul “Implementasi Balanced Scorecard di 

Sekolah yang telah Berbasis Manajemen Bisnis Sekolah” menunjukkan kinerja 

SMK Muhammadiyah 5 Babat Lamongan dapat mengkategorikan kinerja dari 

perspektif keuangan dengan analisa 3E-nya (efektif, efisien dan ekonomis), 

perspektif kepuasan pelanggan, perspektif inovatif dan perspektif proses bisnis 

internal (Suyatno, Rusdarti, 2017).  

 Saat ini peneliti mengembangkan penerapan Balanced Scorecard untuk 

menganalisa kinerja rumah retret yang memberi layanan jasa dibidang 

keagamaan. Dari pantauan peneliti hingga saat ini belum ada peneliti yang 

mengambil penelitian di rumah retret. Selain alasan tersebut peneliti ingin 

memberikan sumbangan untuk rumah retret agar dapat menjaga kelangsungan 

hidup rumah retret dan dapat mengembangkan masa depannya. 

 Untuk mencapai sasaran tersebut peneliti menggunakan metode studi 

kasus dengan mengambil langkah-langkah wawancara, observasi lapangan, dan 

kuesioner yang diberikan kepada karyawan dan pelanggan Rumah Retret XYZ. 

Wawancara kepada pemimpin rumah retret untuk mendapat gambaran umum 

situasi rumah retret secara menyeluruh, gambaran keuangan dan kinerja 

karyawan. Kuesioner yang berisikan pertanyaan yang mengarahkan agar peneliti 

mendapatkan gambaran mengenai rumusan strategi analisa SWOT dan evaluasi 

kinerja dengan Balanced Scorecard. Untuk menyempurnakan data penulis juga 

mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan keuangan, daftar karyawan 

dan jumlah pelanggan yang memakai Rumah Retret XYZ dalam empat tahun 

terakhir.  

 

1.2.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Kinerja Rumah Retret XYZ berdasarkan empat 

perspektif dalam Balanced Scorecard yang meliputi perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan? 
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2. Bagaimana rumusan strategi Rumah Retret XYZ berdasarkan hasil 

pengukuran kinerja Balance Scorecard? 

  

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisa kinerja Rumah Retret XYZ dengan menggunakan 

empat perspektif dalam Balanced Scorecard.  

2. Memberikan usulan strategi baru berdasarkan hasil evaluasi kinerja 

dengan menggunakan empat perspektif dalam Balance Scorecard. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya alat ukur kinerja Balanced Scorecard, diharapkan seluruh 

bagian dalam organisasi dapat diukur lebih obyektif. Berdasarkan uraian di 

atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak rumah retret yang dijadikan objek penelitian, 

mendapatkan model pengukuran kinerja baru yang dianalisa 

Balanced Scorecard untuk mengembangkan Rumah Retret XYZ. 

2. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai 

perancangan usulan kinerja yang mengacu kepada model Balanced 

Scorecard, khususnya untuk rumah retret. 

3. Bagi akademisi, sebagai informasi dan referensi untuk penelitian 

lanjutan, yaitu penelitian penerapan Balanced Scorecard di 

Indonesia pada sector organisai nirlaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


