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BAB V ANALISA DATA 

 

 Dalam Bab V akan diuraikan hasil analisa penelitian di Rumah Retret 

XYZ Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan kinerja Rumah 

Retret XYZ dengan menggunakan empat perspektif Balanced Scorecard. 

Untuk mengawali analisa ini, peneliti memulai dengan analisa Visi Misi Rumah 

Retret XYZ yang menjadi dasar dalam menyusun strategi kinerja, kemudian 

analisa kinerja dan yang terakhir usulan konstruksi strategi berdasarkan empat 

perspektif Balanced Scorecard. 

 

5.1. Evaluasi Visi-Misi Rumah Retret XYZ 

 Setiap organisasi yang baik pasti memiliki visi dan misi. Visi dan misi 

sebagai penggerak setiap elemen organisasi dapat dievaluasi berdasarkan kriteria 

visi misi yang baik.  Dengan menganalisa atau mengevaluasi visi misi, organisasi 

dapat mengetahui sejauh mana pengintegrasikan visi dan misi dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 Sebelum menganalisa Visi-Misi berdasarkan kritetia peneliti melakukan 

wawancara kepada karyawan mengenai sosialisasi dan pemahaman visi-misi 

dalam melaksanakn tugas mereka sehari-hari. Peneliti memberikan kuesioner 

kepada 19 karyawan rumah retret. Setelah kuesioner diisi karyawan yang 

mengembalikan sebanyak 17 orang. Dari hasil kuesioner ditemukan bahwa 

karyawan tidak tahu mengenai visi-misi organisasi.  

 Hasil wawancara dengan karyawan ditemukan bahwa karyawan lebih 

mengenal slogan/moto rumah retret dibandingkan visi rumah retret. Slogan rumah 

retret ini dapat ditemui dibeberapa titik strategis sedangkan rumusan Visi dan 

Misi belum dipasang dimanapun. 

Berikut ini disajikan analisa Visi Misi Rumah Retret XYZ:  

1. Analisa Visi Rumah Retret XYZ 

Rumusan visi dan misi Rumah Retret XYZ: 

”Terbangunnya pribadi yang beriman, ramah, peduli dan 

rela berbagi hidup dengan sesama.” 
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Rumusan Visi rumah retret akan dianalisa berdasarkan kriteria visi yang 

termuat dalam penelitian Marhanah (2010). 

Table 5. Kriteria Visi Organisasi yang Baik 

No Kriteria Arti Penjelasan 

1 Succinct 

 

Pernyataan visi harus singkat, 

tidak lebih dari 3-4 kalimat. 

Visi yang dimiliki terdiri 

dari 1 kalimat 

2 Appealing 

 

Pernyataan visi harus jelas dan 

memberikan gambaran tentang 

masa depan dan dapat memberi 

semangat kepada customer, 

stakeholder dan pegawai. 

Mempunyai tujuan yang 

akan dicapai yaitu pribadi 

yang beriman, ramah, 

peduli dan rela berbagi 

3 Feasible 

 

Pernyataan visi harus bisa dicapai 

dengan sumber daya, tenaga, dan 

waktu. Visi haruslah menyertakan 

tujuan. 

Visi dapat dicapai 

didukung oleh sumber 

daya yang dimiliki. 

4 Meaningful 

 

Pernyataan visi dapat 

membangkitkan emosi positif 

pegawai  

Sumber daya memiliki 

semangat untuk menjadi 

lebih baik  

5 Measurable Pernyataan visi harus dapat 

diukur   dan mengukur kinerja 

organisasi sehingga setiap 

pegawai dapat mengetahui 

pencapaian visi organisasi.  

Pengukuran ini dapat 

dilhat dari kehadiran, 

ketepatan dalam 

mempersiapkan, 

pelaksanaan dan purna 

layanan kepada tamu.  

  

 

2. Analisa Misi Rumah Retret XYZ 

Misi organisasi merupakan perwujudan dari visi dan menjadi penjelasan 

operasional yang dilakukan oleh organisasi (Rengkuti, 2017). Visi Rumah 

Retret XYZ dijabarkan menjadi tiga poin yang menjadi misi rumah retret. 

Tiga misi Rumah Retret XYZ adalah: 

1. Bekerjasama dengan tim dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang membangun pribadi yang peduli dan rela berbagi hidup 

2. Mendampingi rekan kerja untuk menjadi pribadi yang peduli dan 

rela berbagi. 

3. Melayani tamu (pemakai wisma) dengan sepenuh hati agar para 

tamu semakin mengalami hidup 
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Untuk menganalisa tiga rumusan misi tersebut, peneliti menggunakan 

tujuh kriteria misi yang baik. Tujuh kriteria tersebut meliputi produk atau 

jasa, pangsa pasar, pelanggan, teknologi, konsep perusahaan, komitmen 

terhadap pertumbuhan keuntungan dan stabilitas dan komitment terhadap 

karyawan (Koesomowidjojo, 2017).   

Tabel 6 berikut ini menyajikan hasil analisa misi rumah retret menurut 

Koesomowidjojo (2017) dengan berdasarkan tujuh kriteria misi organisasi 

yang baik:  
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 Table 6. Kriteria Misi Organisasi yang Baik 

No. Aspek Keterangan Aspek Misi yang terpenuhi: Penerapan di Rumah Retret XYZ 

1 
Konsep 

organisasi 

Dalam konsep organisasi 

menekankan branding 

organisasi yang menempel 

pada produk/jasa yang 

diberikan sehingga 

pelanggan mudah mengenali 

produk/jasa yang ditawarkan. 

1. Bekerjasama dengan 

Tim dalam 

melaksanakan 

kegiatan-kegiatan 

yang membangun 

pribadi yang peduli 

dan rela berbagi hidup 

 

Konsep organisasi terkait dengan branding. Rumah 

retret yang bekerja dalam usaha jasa perlu 

menghidupkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian dan 

rela berbagi sangat penting. Usulan 

menambahkan/membuka kerjasama dengan lembaga 

lain untuk membuat program kegiatan yang baru 

2 Teknologi 

Teknologi yang dapat 

digunakan sebagai sarana 

promosi. 

Promosi sudah dilakukan baik melalui media 

elektronik maupun brosur. Promosi melalui media 

elektronik dilakukan melaui Instagram, Face book, 

website, dll. Namun perlu ada pembaruan informasi 

secara periodik dan terus menerus.Fasilitas yang 

terkait dengan teknologi untuk ukuran rumah retret 

sudah baik. Hanya saja perlu perawatan secara 

berkala dan jika sudah rusak perlu diganti yang baru.  

3 
Komitmen 

terhadap 

karyawan 

Bagaimana organisasi 

memberikan/memperhatikan  

kesejahteraan karyawan 

2. Mendampingi rekan 

kerja untuk menjadi 

pribadi yang peduli 

dan rela berbagi 

Dengan segala kondisi rumah retret saat ini tetap 

memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan 

memberikan sumbangan bagi karyawan yang 

membutuhkan, mengalokasikan dana untuk masa tua, 

rekreasi dan pembinaan iman. 
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4 Pelanggan 

Mengenali pelanggan yang 

akan menggunakan rumah 

retret ini dan mencari 

peluang pelanggan baru. 

Prioritas pelayanan termuat dalam dokumen rumah 

retret bagian 4 tentang keutamaan pelayanan. 

Pelayanan diberikan instansi pendidikan, gereja, 

lembaga sosial, dan dari pemerintah 

5 

Komitment 

terhadap 

petumbuhan 

dan stabilitas 

Sejauh mana organisasi 

menjalin relasi dengan para 

pelanggan? 
3. Melayani tamu 

(pemakai wisma) 

dengan sepenuh hati 

agar para tamu 

semakin mengalami 

hidup 

Untuk menjalin relasi dengan pelanggan, pihak rumah 

retret memberikan kemudahan dalam pemesanan dan 

memberikan kartu ucapan saat hari raya keagamaan.  

6 Jasa 
Produk/jasa yang ditawarkan 

oleh rumah retret 

Pelayanan dengan sepenuh hati kepada setiap tamu. 

Pelayanan mulai dari memberikan informasi, pesan 

tempat, pemakain tempat sampai pembayaran.  

7 
Pelanggan 

potensial 

Sejauh mana rumah retret 

mengenali pelanggan 

potensial selama ini 

Dari pelanggan yang memakai rumah retret ini, dapat 

dievaluasi mengenai sasaran pelanggan potensial 

dengan memperhatikan pelanggan yang kembali ke 

rumah retret. Data diperoleh retensi dan akuisisi 

pelanggan. 
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5.2. Analisa Kinerja Rumah Retret berdasarkan Empat Perspektif Dalam 

Balanced Scorecard   

Pengolahan data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner dengan 

cara merangkum, mengelompokan dan mereduksi. Setelah melalui proses 

tersebut, peneliti melakukan analisa kinerja Rumah Retret XYZ 

berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard. Empat perspektif 

Balanced Scorecard adalah perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, dan perkembangan dan pertumbuhan. 

1) Perspektif Keuangan 

a. Likuiditas  

Rasio likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan organisasi 

dalam memenuhi kewajiban atau hutang yang harus dibayar dengan 

harta lancar yang dimilikinya  (Jusuf, 2017). Hutang lancar yang 

ditanggung oleh rumah retret berupa biaya listrik, biaya telepon, 

gaji karyawan, biaya administrasi dan pajak bank.  

Current Ratio = 
Aktiva lancara

Utang lancar
x 100% 

  Table 7. Current Ratio 

 

Curent ratio digunakan untuk mengetahui kemampuan organisasi 

dalam membayar hutang jangka pendeknya (Darsono & Ashari, 

2005). Dari data di atas menunjukkan kemampuan rumah retret 

memiliki kemampuan membayar hutang jangka pendek yang 

sangat baik meskipun kemampuan itu dari tahun ke tahun 

 2014 2015 2016 2017 

Aktiva Lancar 511,476,325.22 423,615,551.69 474,201,998.10 485,121,897.09 

Biaya Listrik 40,816,450 43,473,800 37,776,500 48,914,600 

Biaya Telepon 2,446,200 1,862,700 1,450,900 2,886,800 

Gaji Kary 317,480,800 288,526,738 329,370,148 367,256,926 

Adm & pajak bank 379,162 1,171,955 1,036,518 1,057,815 

Hutang lancar  361,122,612 335,035,193 370,634,066 421,116,141 

Current Ratio 165% 153% 151% 52% 
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mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilai Curent Rationya 

mencapai 128% sedangkn di tahun 2017 nilai Curent Rationya 

52% artinya setiap hutang satu rupiah hutang lancar ditanggung 52 

rupiah aktiva lancar.  Berikut ini ditampilkan tabel 8 mengenai 

rincian aktiva lancar dalam Kas dan Bank.  

Table 8.  Kas dan Bank 

  2014 2015 2016 2017 

Kas 29,318,000.00 17,568,800.00 13,972,250.00 58,936,750.00 

Deposit  400,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 

Tabungan 167,682,325.22 244,953,489.69 296,944,434.10 159,458,572.95 
 

Dari tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa rumah retret di tahun 

2014-2016 memiliki dana yang didepositokan sehingga ada sumber 

pemasukan lain selain dari pelanggan. Namun di tahun 2017 

Rumah Retret XYZ sudah tidak dapat menyisihkan uangnya dalam 

bentuk deposito karena dana yang ada digunakan untuk merenovasi 

gedung rumah retret.  

b. Leverage Ratio/Solvability Ratio  

 Solvability Ratio digunakan untuk mengetahui kemampuan yang 

dimiliki oleh suatu organisasi dalam memenuhi segala kewajiban 

finansialnya jika organisasi dilikuiditas atau dibubarkan (Jusuf, 

2017). Untuk mengetahui Rasio Solvabilitas dengan cara 

menghitung  

 

1. Debt to Equity Ratio (DER)   

 Debt to Equity Ratio (DER) = 
Total Kewajiban

Modal mandiri
X100% 

Table 9. Debt to Equity Ratio 

 
2014 2015 2016 2017 

Total Kewajiban - - 1,000,000.00 1,000,000.00 

Modal Sendiri 550,316,634.60 553,706,558.98 617,667,284.64 581,944,337.01 

Debt to Equity 

Ratio (DER) 
0 0 0.162%  0.172% 
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Debt to Equity Ratio menunjukkan kemampuan organisasi dalam 

membayar kewajiban jangka panjang (Darsono & Ashari, 2005). 

Rumah retret sebagai usaha nirlaba tidak terikat dengan pinjaman 

jangka panjang. Hal ini terlihat dalam tabel 9. Nilai DER yang 

sangat rendah.  

 

c. Rentabilitas/Profitabilitas  

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

organisasi dalam menghasilkan laba selama periode tertentu atau 

untuk mengetahui besar/kecilnya kesempatan suatu organisasi pada 

masa yang datang. Dalam Rasio Rentabilitas ini akan menghitung 

profit margin, net profit margin dan return on assets/ROA. 

1. Profit margin  

Profit Margin menunjukkan kemampuan organisasi dalam 

menghasilkan laba dalam usahanya (Rengkuti, 2017). Profit 

Margin diperoleh dari hasil usaha yang didapat setelah 

memberikan jasa. Laba bersih diperoleh dari hasil usaha – 

beban usaha (biaya konsumsi untuk tamu+beban RT).  

Profit margin = 
Laba bersih

hasil usaha
x100%  

Table 10. Profit Margin 

  

Profit Margin tahun 2016 sebesar 23,74% artinya setiap kali 

melukan pelayanan untuk 100 orang mendapat keuntungan 

 2014 2015 2016 2017 

Hasil 

Usaha 
970,923,713.00 869,534,000.00 837,798,000.00 976,574,000.00 

Beban 

usaha 
799,120,320.00 668,909,900.00 638,922,200.00 846,111,600.00 

Laba 

bersih 
171,803,393.00 200,624,100.00 198,875,800.00 130,462,400.00 

Profit 

Margin 
17.69% 23.07% 23.74% 13.36% 
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bersih 23,74 rupiah (Darsono & Ashari, 2005). Namun pada 

tahun 2017 nilai Profit Margin mengalami penurunan menjadi 

13,36% 

2. Net Profit Margin (NPM) 

Nilai NPM memberikan gambaran mengenai besarnya laba yang 

diperoleh dalam setiap penjualan/pemberian jasa (Jusuf, 2017) 

Dalam NPM memasukkan unsur pendapatan dan biaya rumah 

retret. Dalam usaha umah retret tidak mengenal retur karena 

pembayaran jasa dilakukan setelah tamu mendapatkan 

pelayanan. Jadi penjualan bersih = jumlah pendapatan. 

Pendapatan yang diperoleh setelah memberikan jasa ditambah 

sumber lainnya.  

 

Net Profit Margin =
Laba bersih setelah pajak

penjualan bersih
x100%   

Table 11. Net Profit Margin 
 

Net Profit Margin pada tahun 2016 sebesaar 7,18% artinya 

setiap 1 penjualan bersih, rumah retret memperoleh profit 7,18 

rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 Net Profit Margin-nya 

sebesar (3,43%) artinya setiap 1 rupiah yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan mengalami kerugian sebesar 3,43 rupiah 

 2014 2015 2016 2017 
Jumlah 

pendapatan 
1,097,338,182.00 923,164,000.00 891,052,500.00 1,039,974,500.00 

Pendapatan 

lain-lain 

       5,968,552.83
  

26,136,519.34 19,959,262.13 7,311,840.370 

biaya 

operasional 
834,468,035.00 904,235,438.00 790,924,898.00 1,027,205,126.00 

Beban lain-

lain 

          379,162.05
  

1,171,954.87 1,036,517.72 1,057,815.38 

Laba/rugi 

bersih stlh 

pajak 

235,989,362.78 3,389,924.39 63,960,725.66 -35,722,947.64 

Net Profit 

Margin 
21.51% 0.37% 7.18% -3.43% 
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(Rengkuti, 2017). NPM dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kemampuan organisasi dalam pengembalian penjualan. 

Kesukseesan organisasi dapat dilihat dari tingkat NPM-nya.  

3. Return on Assets/ROA 

Return on Assets atau rentabilitas ekonomis adalah kemampuan 

organisasi dalam menghasilkan keuntungan/laba dengan seluruh 

aktiva yang dimiliki organisasi (Darsono dan Ashari, 2005). 

Dengan demikian perusahaan dapat mengetahui efisiensi dalam 

memanfaatkan aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan 

melalui nilai ROA yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 

Return on Assets = 
Laba bersih

Total Aktiva 
x100% 

Table 12. Return on Asset 

 2014 2015 2016 2017 

Laba bersih 235,989,362.78 3,389,924.39 63,960,725.66 -35,722,947.64 

Total aktiva 550,316,634.60 553,706,558.98 618,667,284.64 582,944,337.01 

ROA 0.43 0.01 0.10 -0.06 

 43% 1% 10% -6% 
       

Pada tahun 2016 rumah retret mempu menghasilkan keuntungan 

10 rupiah setiap seratus rupiah yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan kepada tamu (Rengkuti, 2017) 

 

2) Perspektif Pelanggan 

Untuk mengetahui kinerja rumah retret dari perspektif pelanggan, 

peneliti menganalisa akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan BOR. 

a. Akuisisi Pelanggan.  

Akuisisi pelanggan terjadi setiap tahun. Dari nilai akuisisi 

pelanggan rumah retret dapat mengukur keberhasilan unit usaha 

dalam menarik atau memenangkan pelanggan baru. Keberhasilan 

dalam menarik pelanggan baru sekaligus menjadi indikator 

keberhasilan usaha marketing dalam mempromosikan rumah 
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retret kepada pihak lain yang belum mengenal atau belum pernah 

memakai Rumah Retret XYZ.   

 

Akuisisi Pelanggan = 

jumlah pelanggan baru

total  pelanggan pada tahun yang sama
x 100%         

  

  Table 13.  Akuisisi Pelanggan 

Tahun 
Jumlah 

kelompok/tahun 

Kelompok 

baru/tahun 
Prosentase 

2014 110 49 44,5% 

2015 99 28 28,3% 

2016 97 26 26,8% 

2017 90 21 23,3% 

 

Dari data yang diperoleh mengenai pelanggan baru yang datang 

Rumah Retret XYZ mengalami penurunan dari tahun ke tahun. 

Turunnya akuisisi pelanggan tiap tahun signifikan dengan 

turunnya jumlah keseluruhan pelanggan setiap tahunnya.  

Turunnya jumlah pelanggan dapat menjadi bahan evaluasi 

mengenai usaha marketing yang dilakukan selama ini dan citra 

rumah retret di mata masyarakat.  

Dari hasil survey karyawan dapat ditemukan bahwa tenaga 

marketing belum menjalankan tugasnya dengan baik. Tenaga 

marketing yang ada tidak berasal dari lulusan manajemen 

pemasaran dan ia memiliki tugas rangkap sehingga usaha untuk 

promosi sangat terbatas.   Karyawan di bagian marketing juga 

belum mengupload secara berkala mengenai kegiatan-kegiatan 

yang menarik yang dilakukan di Rumah Retret XYZ. Dengan 

mengupload data yang baru dalam website dapat memberikan 

informasi terkini mengenai Rumah Retret XYZ dan menjadi daya 

tarik bagi mereka yang belum mengenalnya.  
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b. Tingkat Retensi Pelanggan 

Retensi Pelanggan = 

total pelanggan lama

total pelanggan pada tahun yang sama
x 100% 

Dari jumlah pelanggan yang datang, Rumah Retret XYZ memiliki 

pelangggan yang setia. Hal ini dapat menjadi kekuatan bagi 

Rumah Retret XYZ. Kesetian pelanggan ini sesuai dengan hasil 

kuesioner yang mengatakan bahwa situasi kekeluargaan yang 

baik, pelayanan, dan menu makanan memuaskan pelanggan. 

 

Table 14.  Retensi Pelanggan 

Tahun 
Total 

pelanggan/tahun 

Total pelanggan 

lama 
Prosentase 

2014 110 61 55.5% 

2015 99 71 71.7% 

2016 97 71 73.2% 

2017 90 69 76.7% 
 

Tamu yang memakai rumah retret masih didominasi oleh 

pelanggan lama. Menyadari indikasi ini pihak rumah retret harus 

selalu berupaya untuk mempertahankan pelanggan misalnya 

berani memberikan bonus atau perhatian secara khusus kepada 

pelanggan yang setia dan menjaga relasi dengan pelanggan lama. 

Selain itu memberikan harga khusus kepada pelajar atau 

kelompok kategorial gereja yang mengalami kekurangan dana 

ketika akan mengadakan kegiatan pendampingan karakter dan 

iman anak.  

Peneliti menghitung Bed Occupancy Rate (BOR) digunakan 

untuk mengetahui tingkat pemakaian tempat tidur yang tersedia 

setiap tahunnya. Berdasarkan catatan yang didapat dari Rumah 

Retret XYZ empat tahun terakhir (2014-2017) dapat dihitung 

rasio BOR setiap tahunnya 

 

BOR = 
jumlah tamu x lama menginap

jumlah tempat tidur yang tersedia x 365 hari 
x 100% 
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Jumlah tempat tidur yang disediakan oleh Rumah Retret XYZ 

150 buah sehingga total tamu yang dapat menginap dalam satu 

tahun di Rumah Retret XYZ adalah 52.950 orang, didapat dari 

(360 – 12) hari x 150 tempat tidur. Rumah Retret XYZ memiliki 

hari libur bersama sebanyak 12 hari. BOR yang dicapai oleh 

rumah retret dalam empat tahun terakhir. 

Table 15.  Jumlah Tamu 2014-2017 dan BOR 

NO TAHUN 
Jumlah Pemakai/tahun 

(maksimal 52.950 orang/tahun) 
BOR 

1 2014 4.663 8.81% 

2 2015 5.202 9.82% 

3 2016 4.440 8.39% 

4 2017 4.449 8.40% 

 

Rata-rata tamu yang memakai rumah retret setiap tahunnya 8.9% 

dari total tempat tidur yang disediakan. Kecilnya pemakaian 

tempat tidur menunjukkan kecilnya minat pelanggan untuk 

memakai rumah retret ini. Jumlah tamu yang datang 

mengakibatkan dana yang masuk ke rumah retret juga sangat 

kecil.  

c. Profitabilitas Konsumen 

Profitabilitas konsumen menunjukkan biaya yang dikembalikan 

kepada pelanggan ketika pelanggan memakai Rumah Retret XYZ 

dalam bentuk makanan, fasilitas tidur, ruang pertemuan dan 

kenyamanan.  

 

Profitabilitas Konsumen = 
total pembiayaan konsumen

total laba usaha
 x 100% 

 

Dalam menentukan nilai profitabilitas konsumen, peneliti 

mencantumkan hasil usaha. Hasil usahan yang dimaksudkan 

adalah hasil yang diperoleh dari pemasukan para pelanggan. Total 

pembiayaan konsumen adalah biaya yang dikeluarkan dan 
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diberikan kembali kepada pelanggan dalam bentuk konsumsi, 

keperluan rumah tangga wisma, listrik, telepon, kebersihan, 

transportasi, dan administrasi.  Sedangkan total laba usaha yang 

dimaksudkan adalah selisih dana antara hasil usaha dengan total 

pembiayaan pelanggan.  

Table 16.  Profitabilitas Konsumen 
 

Profitabilitas konsumen dalam tabel rata-ratanya 88% sebagai nilai 

perbandingan biaya konsumen dan laba usaha, ini berarti hampir 

50% total usaha dikembalikan lagi kepada konsumen. Ternyata sisa 

dana dari tahun ke tahun semakin menyamai total dana untuk 

pembiayaan konsumen. Misalanya di tahun 2017 total usaha 

976.574.000 dikembalikan kepada konsumen dalam bentuk 

konsumsi, sewa tempat dll sebesar 482.121.550. Sedangakan 

sisanya digunakan untuk mencukupi gaji karyawan, biaya 

pemeliharaan dan perawatan gedung. Hal inilah yang menyebabkan 

nilai Profit Margin, Net Profit Margin, dan Return On Asset tidak 

sehat. Contoh biaya perawatan dan pemeliharaan gedung tahun 

2015 dan 2017 cukup tinggi sehingga laba usaha akhir tahun 

menjadi rendah bahkan ditahun 2017 mengalami kerugian. 

Tahun 2014 2015 2016 2017 

Hasil Usaha 970,923,713.81 869,534,000.00 837,798,000.00 976,574,000.00 

Total 

pembiayaan 

Konsumen 

451,349,635.00 398,141,650.00 398,141,650.00 482,121,550.00 

Total Laba 

Usaha 
519,574,078.81 471,392,350.00 467,897,150.00 494,452,450.00 

Jmlh pendapatan 

+ pendapatan 

lain2 

1,103,306,734.83 949,300,519.34 911,011,762.13 1,047,286,340.37 

Biaya op dan 

lain2 
867,317,372.05 945,910,594.95 847,051,036.47 1,083,009,288.01 

Laba bersih 235,989,362.78 3,389,924.39 63,960,725.66 -35,722,947.64 

Profitabilitas 

konsumen 
87% 84% 85% 98% 
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Rendahnya laba usaha akhir tahun mempengaruhi nilai Profit 

Margin, Net Profit Margin, dan Return On Asset. Untuk dapat 

meningkatkan nilai Profit Margin, Net Profit Margin, dan Return 

On Asset selain perencanaan pemeliharaan dan renovasi gedung 

yang baik perlu adanya usaha meningkatkan jumlah pelanggan.  

Karena dari penghitungan BOR dalam waktu empat tahun terakhir 

masih rendah, belum mencapat 10%.  

Dari nilai Profit Margin dan profitabiltas konsumen dapat 

digunakan untuk melihat kembali kecenderungan pelanggan 

menggunakan kamar. 

VIP atau kamar standar. Hal ini dapat digunakan untuk mengenali 

kebutuhan pelanggan pada umumnya sehingga ketika melakukan 

promosi sesuai dengan segmen pasar yang dituju.   

d. Tingkat kepuasan pelanggan 

Dari hasil wawancara, hal-hal yang menyebabkan pelanggan 

kembali memakai Rumah Retret XYZ karena: 

1. Lokasi: dekat dengan kota dan bandara, posisi berada di atas. 

Lokasi rumah retret berada di kota sehingga dekat dengan 

kantor pelanggan. Akses untuk ke rumah retret juga mudah 

karena jalan cukup lebar.  

2. Makanan: menu bervasiasi, bisa memilih menu dan bisa 

pesan menu tambahan. Dengan adanya pilihan dan 

kesempatan memilih menu, para tamu merasa tercukupi apa 

yang mereka harapkan. Makanan yang masih tersisa juga 

boleh diambil atau dibawa pulang.   

3. Pelayanan: ramah, rasa kekeluargaan. 

Kebanyakan tamu merasa nyaman karena karyawan memiliki 

sikap yang ramah dan tanggap. Petugas front office bersedia 

mengantarkan tamu sampai ke kamar. Sikap kekeluargaan 

juga dirasakan oleh para tamu terlebih tamu yang sering 
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menggunakan Rumah Retret XYZ dapat menemui karyawan 

sampai ke dapur.  

4. Kebersihan: kamar mandi bersih, kamar tidur bersih dan 

nyaman. Kamar mandi menjadi prioritas para tamu. Tamu 

yang baru sekali menginap di Rumah Retret XYZ merasa 

nyaman setelah melihat kamar mandi dan kamar tidur yang 

bersih dan luas.  

5. Keindahan: taman terpelihara dengan baik. Tamu juga 

mengagumi cara merawat kebun yang luas. Meskipun masih 

mengharapkan adanya tanaman yang bisa menghasilkan dan 

bisa menjadi oleh-oleh jika memakai tempat ini.  

6. Kenyamanan: banyak tanaman yang besar sehingga lebih 

sejuk meski di tengah kota, jauh dari keramaian. 

Kenyamanan tamu terkait dengan kebersihan kamar mandi, 

kamar tidur dan keindahan kebun.  

7. Fasilitas: ada beberapa pilihan kamar tidur (VIP, Standar AC 

dan non AC), ada pilihan ruang pertemuan (4 aula), ada 

tempat duduk di luar ruangan.  

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan masukan untuk 

rumah retret ke depan atau hal-hal yang diharapakan dari para 

pelanggan, yaitu: 

1. Lokasi: tempat untuk kegiatan outdoor kurang luas. 

Meskipun sudah ada halaman parkir yang cukup luas ternyata 

pelanggan mengharapkan adanya lahan yang dapat digunakan 

untuk kegiatan outdoor. Apalagi jika yang menggunakan 

kelompok sekolah atau anak muda.  

2. Fasilitas: tidak memiliki toko souvenir atau peralatan pribadi, 

washtafle tidak menyatu dengan ruang makan, TV kurang 

bisa dimanfaatkan, suara sound system kurang jernih. Ada 

proyektor yang sudah buram, ada kamar yang AC nya kurang 

dingin. Kadang fasilitas mengalami kerusakan yang tak 
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terduga dan hal ini sangat membuat tidak nyaman bagi 

pelanggan. Kerusakan yang mendadak terkait dengan 

perawatan sarana dan prasarana.  

3. Keindahan: taman perlu diseting secara berkala, perlu ada 

tanaman kas yang bisa menghasilkan dan dapat menjadi oleh-

oleh. Hal ini dapat menjadi peluang untuk menarik pelanggan 

dan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi siswa-siswi.  

Dari apa yang diungkapkan perlu ada peremajaan, penataan 

taman, dan ada kekhasan dari Rumah Retret XYZ yang dapat 

menjadi tanda mata atau kenang-kenangan.  

 

3). Perspektif Proses Bisnis Internal 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis 

internal, antara lain: 

a. Proses inovasi  

 Dalam sejarah pendirian rumah retret XYZ telah disebutkan 

bahwa pada awalnya rumah retret tersebut hanya melayani 

kebutuhan yayasan pendidikan terkait dan umat paroki setempat. 

Namun karena adanya kebutuhan masyarakat mengenai tempat 

untuk pelatihan dan rekoleksi/retret maka rumah retret ini 

membuka kesempatan bagi kelompok lain baik lembaga sosial, 

pendidikan swasta atau pemerintahan. Untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan maka rumah retret melengkapi fasilitas-

fasilitas seperti kamar tidur  ber-AC dan non AC, pemasangan 

wifi, penggantian kasur busa menjadi spring bed, mengubah 

model bak mandi dan memasang shower, penambahan air panas, 

memaksimalkan ruangan menjadi ruang pertemuan yang ber-Ac, 

penambahan kamar tidur dengan kamar mandi di dalam, 

pembuatan gelas berlogo XYZ, mempercantik taman, dan 

memperbarui peralatan makan.  
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 Dari seluruh usaha yang dilakukan bertujuan untuk 

meningkakan kenyamanan pelanggan rumah retret ini. Saat ini 

ada beberapa yang bisa menjadi pilihan: pilihan kamar tidur 

VIP, AC dan non AC, pilihan ruang pertemuan dan pilihan 

menu. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan dapat menyesuaikan 

harganya dan mendapatkan kepuasan layanan. 

b. Proses operasi  

Proses operasi merupakan proses yang pendek untuk 

menciptakan nilai pada perusahaan. Dalam proses ini lebih 

berfokus pada pemberian jasa kepada pelanggan secara efisien, 

konsisten dan tepat waktu (Kaplan. dan Norton, 1996).  

 Pengukuran waktu proses: dalam pelayanan rumah retret 

proses pemesanan tidak terikat dengan waktu tenggang. 

Pelanggan yang akan memakai rumah retret diberi 

kesempatan untuk memberikan kepastian minimal satu 

minggu untuk jumlah yang kecil dan dua minggu sebelum 

pemakaian rumah retret jika dalam jumlah besar.  

Dengan catatan jika tempat masih tersedia. Hal ini terkait 

dengan penyediaan bahan makanan. Tetapi jika tidak 

banyak tamu, pemesanan dua hari sebelumnya juga dapat 

dilayani.   

 Jika pelanggan membatalkan pesanan dua hari sebelum 

pemakaian dan bahan makanan sudah dibeli pelanggan akan 

dikenakan charge sebagai ganti pembelian bahan makanan. 

Jika sudah memberikan uang muka maka akan mendapat 

potongan. Namun ketentuan ini sulit dilakukan karena 

kebanyakan pelanggan tidak memberikan uang muka. 

Kasus pembatalan pesanan di rumah retret jarang terjadi.  

 Pihak front office setelah memastikan jumlah tamu, menu 

yang diminta, kamar yang dipesan, kemudian memberikan 

informasi ini kepada pimpinan, petugas resto, house keeping 
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dan satpam. Pemberian informasi ini dilakukan untuk 

menghindari kesalahpahaman antar rekan kerja sendiri dan 

dengan pelanggan. Informasi yang jelas mempermudah 

rekan kerja bagian resto, house keeping dan satpam dalam 

mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Hubungan kerja 

dari empat unit ini baik dan selalu mengusahakan relasi 

menjadi lebih baik.  

 Resto menyediakan makanan sesuai dengan pesanan. 

Karena sudah terbiasa menyediakan menu yang bervariasi 

dan jumlah yang berbeda-beda, menjadikan karyawan resto 

memiliki kemampuan dalam mengukur porsi makanan yang 

harus disiapkan. Namun pernah terjadi jumlah makanan 

yang disediakan kurang atau banyak sisanya. Setelah 

diperhatikan tenyata menu yang habis karena pelanggan 

senang dengan menu yang disajikan. Begitu pula jika ada 

sisa makanan yang banyak karena ketidakcocokan menu 

yang disajikan. Untuk menghindari hal itu, pihak rumah 

retret selalu menawarkan pilihan menu, menanyakan menu 

yang diinginkan sehingga memudahkan petugas resto 

menyiapakan makanan. 

Waktu proses dikaitkan dengan penyiapan kamar tidur dan 

kamar mandi. Dalam menyiapkan kamar tidur dan kamar mandi 

hampir tidak mengalami kendala bahkan kadang diberikan 

kamar ekstra jika sewaktu-waktu jumlah pelanggan bertambah 

dari yang dipesan atau untuk mengantisipasi jika ada kerusakan 

kamar tidur atau kamar mandi. Petugas hause keeping secara 

cepat mengganti atribut dan membersihkan setiap pergantian 

tamu meski tamu hanya menginap semalam.  

Atribut kamar tidur dan kamat mandi yang sudah dipakai akan 

dicuci secara pribadi dan dilaundrykan. Hasil laundry sudah siap 

sebelum pemakaian selanjutnya. Atribut-atribut kamar tidur dan 
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kamar mandi selalu siap jika diperlukan karena pihak rumah 

retret dan laundry bekerjasama dengan baik.  

Selama ini waktu proses yang baik dapat dilihat dari kesiapan 

secara menyeluruh. Sebelum tamu datang semua fasilitas sudah 

siap untuk dipakai. Dalam waktu proses ini terkadang terjadi 

permasalahan yaitu adanya kerusakan sound system rusak, 

proyektor yang kabur, AC yang tidak dingin atau kerusakan di 

bagian kamar mandi. Permasalahan selama proses ini perlu 

menjadi perhatian, perbaikan dan pengecekan secara rutin. 

Sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir.  

 Pengukuran mutu proses. Ukuran yang dapat digunakan 

untuk menentukan mutu proses dalam pelayanan jasa dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan setiap perusahaan. 

Untuk Rumah Retret XYZ mengambil indeks: 

- Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pelanggan 

dan pihak rumah retret. Meskipun petugas front office 

jam kerja sudah selesai tetapi masih tetap dapat 

dihubungi oleh pelanggan. Jika ada perubahan dari 

pelanggan, petugas front office memberitahukan kepada 

pihak rumah retret yang terkait secara langsung.  

- Setiap pelanggan yang memesan tempat kemudian di 

daftar di papan dan dicatat di buku pemesanan. Hal ini 

mempermudah untuk pendaftar/pemesan baru.  Jika 

waktu yang dikehendaki sudah terisi oleh kelompok lain, 

petugas front office dapat memberikan alternative 

tanggal yang masih kosong.  Bisa jadi dalam satu hari 

terdapat dua atau tiga tamu yang datang. Hal ini masih 

memungkinkan karena jumlah kamar tidur yang banyak, 

ruang pertemuan dan ruang makan.  

 Secara umum mutu proses juga sangat baik namun tetap ada 

tamu yang membatalkan secara tiba-tiba. Sampai saat ini 
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belum didata berapa prosen tamu yang membatalkan dan 

komplain terhadap mutu pelayanan.  

 Pengukuran biaya proses. Selama ini rumah retret lebih 

memperhatikan pengukuran waktu dan proses dan 

mengabaikan pengukuran biaya proses. Artinya biaya proses 

kurang dihitung secara detail. Pembelian, pemesanan atau 

perencanaan hanya berdasarkan jumlah pemesanan. Namun 

biaya proses yang harus dikeluarkan kurang diperhatikan. 

Setelah semua proses berlangsung manajer baru mengetahui 

berapa banyak biaya proses yang dikeluarkan. Dalam biaya 

proses belum ada rincian mengenai alokasi dana dari setiap 

pemasukan misalnya ada alokasi biaya konsumsi, biaya 

rumah tangga, biaya pegawai, biaya perawatan, dll.  

c. Layanan Purna Jual 

 Layanan purna jual yang dilakukan oleh rumah retret adalah 

pemberesan administrasi. Pelanggan menemui petugas front 

office untuk mencocokkan jumlah pelanggan yang menginap 

dengan pelayanan all in atau yang hanya mengambil paket 

tertentu seperti hanya menginap tanpa makan atau makan saja. 

Semua dapat dihitung secara rinci. Setelah fix, petugas front 

office membuatkan kuitansi pembayaran.  Pemberesan 

admistrasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer.  

Ada langkah-langkah yang penting dan harus diperhatikan oleh 

manajer dalam proses bisnis internal sebelum melakukan inovasi 

dalam pelayanan. Langkah tersebut adalah melakukan identfiksi 

terkait dengan segmen pelanggan sehingga proses-proses yang 

dilakukan dalam bisnis internal mampu mempertahankan pelanggan 

atau meningkatkan jumlah pelanggan yang baru.  

Dari hasil survey ditemukan bahwa sebelum melakukan inovasi, 

menajer belum mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh 

apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan saat ini dan yang 
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akan datang serta mengembangkan pemecahan kebutuhan tersebut. 

Sehingga inovasi yang dilakukan dapat diterima oleh segmen pasar.  

 

4). Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

Dari hasil survey dapat dikelompokkan: 

a. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

1.  Kompetensi karyawan 

Kompetensi Karyawan. Kompetensi karyawan memiliki peran 

sangat penting untuk tetap menjaga agar organisasi berubah, 

bertumbuh, dan berkembang. Kompetesi karyawan dilihat dari 

tingkat pendidikan karyawan 

Table 17.  Tingkat Pendidikan Karyawan 
 

 

 

 

 

 

 

Tingkat pendidikan karyawan mempengaruhi cara 

pendampingannya.  Tiga karyawan yang memiliki tingkat 

pendidikan diatas SMA berada di posisi front office, driver 

dan marketing, sedangkan karyawan yang berpendidikan 

SMA ke bawah berada dalam unit resto, house keeping, 

kebun dan satpam. Dari posisi ini untuk meningkatkan 

keahlian atau pelatihan fokus pada menyajikan makanan, 

penampilan karyawan khususnya karyawan yang langsung 

berhadapan dengan pelanggan. Sedangkan untuk marketing 

perlu dilatih dan dibekali keahlian khusus agar mampu 

meraih pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. 

Karyawan kebun perlu dikhursuskan dalam mengelola taman 

dan menanam sayuran organik. 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

S1 1 

D3 1 

D1 1 

SMA/SMEA 8 

SMP 3 

SD 2 
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2. Kultur organisasi   

Kultur organisasi akan membentuk karakter karyawan yang 

bekerja di dalamnya. Sangat penting bagi organisasi yang 

menginginkan tetap tumbuh dan berkembang untuk 

menciptakan kultur organisasi yang nyaman, memberikan 

motivasi dan inisiatif sebesar-besarnya kepada karyawan 

dengan tetap menyeimbangkan agar tetap selaras dengan 

tujuan organisasi.  

Kultur organisasi yang diharapkan seperti yang berada dalam 

misi organisasi seperti membangun kerjasama tim, peduli dan 

rela berbagi hidup serta melayani dengan sepenuh hati. 

3. Infrastruktur teknologi yaitu tersedianya kualitas dan 

kuantitas yang unggul sehingga akan dapat menjamin rumah 

retret ini dapat berubah, bertumbuh, dan berkembang dengan 

memperhatikan tersedianya teknologi yang mendukung dan 

terbaik atau pondasi/kerangka kerja yang mendukung suatu 

sistem atau organisasi 

Infrastruktur teknologi yang ada di rumah retret ini masih 

sangat terbatas dan belum memiliki karyawan yang ahli 

teknologi.  

b. Unsur-unsur kepuasan pekerja:  

Faktor kompetensi karyawan, infrastruktur teknologi dan kultur 

organisasi di atas mempengaruhi kepuasan pekerja. Unsur-unsur 

kepuasan pekerja antara lain: 

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

Berdaasarkan survey, karyawan kurang dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan misalnya dalam rekreasi, penataan 

taman, tetapi untuk petugas front office memiliki kesempatan 

untuk megatur pembagian kamar tidur, pemakain aula, dan 

fasilitas yang lain sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi, 
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keterlibatan karyawan dalam mengambil keputusan 

tergantung dari unit kerja karyawan.  

2. Penghargaan yang diterima 

Ada karyawan yang merasa hasil kerjanya kurang dihargai 

baik secara moril atau materiil. Karyawan juga merasa 

pemimpin kadang kurang adil dalam memberikan 

penghargaan itu. Hal ini menyebabkan kecemburuan antar 

karyawan dan menurunnya kualitas kerja karyawan karena 

merasa diperlakukan kurang adil. 

3. Kesejahteraan karyawan 

Penghargaan yang diterima karyawan juga menyangkut 

kesejahteraan karyawan. Berdasarkan data keuangan khusus 

mengenai gaji karyawan masih jauh dari UMR. 

Kesejahteraan karyawan terkait dengan pendapatan yang 

didapat. Sedangkan pelanggan yang datang ke rumah retret 

setiap tahunnya kurang dari 10% dari tempat tidur yang 

disediakan.  

4. Komunikasi 

Komunikasi antar karyawan dan komunikasi karyawan 

dengan pemimpin mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan 

organisasi. Komunikasi ini menyangkut tentang pemberian 

informasi saat penerimaan karyawan. Karyawan merasa 

kurang mendapatkan info yang jelas mengenai kebijakan 

dalam organisasi. Hal ini terkait dengan belum adanya 

peraturan yang baku dalam organisasi. Selain itu komunikasi 

yang kurang mengakibatkan relasi yang kurang baik sehingga 

kurang dapat menjalin kerjasama.  

Dari hasil survey juga didapatkan bahwa dalam organisasi ini 

kurang bisa menerima masukan atau kritikan. Maka perlu 

dicari solusi bagaimana metode yang tepat untuk 
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menyampaikan masukan/kritikan agar dapat diterima oleh 

semua pihak baik oleh karyawan maupun pimpinan.  

5. Kerjasama dari setiap karyawan 

Hasil survey karyawan diperoleh informasi bahwa antar 

karyawan kurang terjalin kerjasama dengan baik, kurang 

kompak. Maka perlu membuka komunikasi/dialog antar 

anggota dan pemimpin untuk memeperbaiki kinerja 

karyawan. Kerjasama yang terjalin juga dapat memberikan 

semangat kerja dan dapat menumbuhkan nilai persaudaraan. 

Saling mendukung dan berbagi.   

6. Motivasi kerja 

Motivasi juga terkait dengan cara berkomunikasi. Karena 

komunikasi yang terjadi kurang terjalin dengan baik maka 

pemimpin atau antar karyawan kurang bisa memberikan 

motivasi agar dapat bekerja dengan baik dan tenggung jawab. 

Selain karena pekerjaan yang monoton, kurang adanya 

kesempatan untuk mengekspresikan kemampuan dalam 

bekerja. Motivasi kerja karyawan juga dipengaruhi ketegasan 

pemimpin. Ketika pemimpin membiarkan atau kurang tegas 

terhadap karyawan yang malas mempengaruhi kinerja 

karyawan yang lainnya. Karyawan lain akan ikut-ikutan 

bersikap seperti karyawan yang kurang disiplin.  

7. Peningkatan keahlian 

Sehubungan dengan pelayanan jasa yang diberikan oleh 

rumah retret pelatihan yang diperlukan adalah cara 

mempromosikan rumah retret ini. Petugas marketing yang 

ada saat ini belum optimal dalam menjalankan tugasnya. 

Perlu pembekalan dan mencari pangsa pasar yang baru. 

Pelatihan karyawan resto dan house keeping. Namun 

mengingat bagian resto memiliki pendidikan yang minim dan 

usia karyawan menyebabkan minat karyawan untuk 
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mengembangkan kemampuan sangat rendah. Secara umum 

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan sangat 

minim bahkan hampir tidak dilakukan.  

Kepuasan karyawan berpengaruh pada tumbuh kembang 

organisasi. Dari hasil survey menunjukkan bahwa karyawan 

merasa cukup puas dengan gaya kepemimpinan saat ini. Ada 

beberapa karyawan yang merasa kurang puas namun mau 

bertahan bekerja di rumah retret ini. Unsur yang perlu mendapat 

perhatian adalah kerjasama antar tim, informasi yang diberikan 

antar karyawan, pelatihan karyawan, dan kesejahteraan.  

Dari tingkat kepuasan karyawan di atas mempengaruhi retensi 

karyawan dan produktifitas karyawan. 

i. Retensi pekerja:  

Table 18.  Jumlah Karyawan dan Suster yang Terlibat dalam 

Rumah Retret 

Tahun  Jumlah Karyawan Kary lama Kary baru  Kary keluar  

2013 15 kary + 3 suster       

2014 15 kary + 3 suster 10 orang 5 orang 5 orang  

2015 16 kary + 4 suster 13 orang 3 orang  2 orang 

2016 17 kary + 4 suster 14 orang 3 orang  1 orang 

2017 16 kary + 5 suster 15 orang 1 orang 2 orang 

Dari hasil survey, karyawan baru sering pengunduran diri. 

Pengunduran diri disebabkan oleh ketidaknyamanan dalam 

berkerja, karena kurang komunikasi, kurang kompak, atau 

ketidakjelasan dalam peraturan.  

Turn Over karyawan = 

jumlah karyawan yang keluar dalam tahun

jumlah karyawan dalam tahun
𝑥100%  

Table 19.  Turn Over Karyawan Periode 2014-2017 

Tahun Rasio Turn Over 

2014 33.3% 

2015 18.8% 

2016 5.9% 

2017 12.5% 
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Karyawan baru yang sering keluar hanya di unit kerja kebun 

karena dalam unit kebun kurang terjalin komunikasi yang 

baik antara karyawan lama dan karyawan baru. Hal ini 

menyebabkan adanya ketegangan dan mengakibatkan 

karyawan baru mengundurkan diri. 

ii. Produktifitas karyawan 

Kepuasan karyawan berpengaruh pada produktifitas 

karyawan.  

Produktifitas karyawan= 

(pendaptan bersih/jumlah karyawan)

pendapatan bersih
x100% 

(Koesomowidjojo, 2014) 

Table 20.  Produktifitas Karyawan 

Produktifitas Karyawan 

Tahun Laba Bersih Jumlah Kary 
Peoduktifitas 

Karyawan 

2014 235,989,363.59 18 5.56% 

2015 3,389,924.39 20 5.00% 

2016 63,960,725.66 21 4.76% 

2017 -35,722,947.64 21 -4.76% 

 

Produktifitas karyawan dapat menjadi tanda atas semangat 

kerja karyawan, motivasi karyawan dalam pelayanan atau 

keinginan dalam mengembangkan diri sehingga pelanggan 

merasa puas atas pelayanan yang diterimanya. Sedangkan 

produktifitas karyawan yang ada sangat kecil. Dari hasil 

produktifitas karyawan ini maka diharapkan ada motivasi 

kerja yang perlu ditingkatkan agar karyawan memiliki 

semangat dalam bekerja dan melayani para tamu yang 

datang.  
 

Data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner dan dokumen di 

atas digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan 

eksternal. Dalam proses ini akan dibuat dua tabel yang mengacu 
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pada buku SWOT Balamced Scorecard (Rengkuti,2017) yaitu tabel 

21 mengenai Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Rumah 

Retret XYZ dan tabel 22 mengenai Definisi SWOT Rumah Retret 

XYZ.  

a. Analisa Lingkungan Internal Dan Eksternal (Analisa SWOT) 

 Tahapan ini dinyatakan dalam Tabel 21 guna memperoleh 

informasi yang akurat mengenai faktor internal dan eksternal. 

Analisa lingkungan internal dan eksternal dilakukan 

berdasarkan hasil wawancara kepada pelanggan, karyawan 

rumah retret dan kuesioner kuesioner kepada keryawan dan 

pihak rumah retret. Wawancara dan kuesioner berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada analisa 

lingkungan internal dan eksternal yang ada dalam tubuh 

organsasi. Dari hasil wawancara dan kuesioner tersebut 

kemudian direduksi, dikelompokkan dalam tabel analisis 

lingkungan internal dan eksternal Rumah Retret XYZ. 

Dengan adanya tabel ini dapat mempermudah proses 

berikutnya dalam dan melihat keterkaitannya visi dan misi 

dari rumah retret dengan strategi yang akan dipilihnya.  

b. Definisi SWOT Rumah Retret XYZ. 

 Dari hasil Analisa Lingkungan Internal Dan Eksternal (Tabel 

21) kemudian dibuat Tabel Devinisi SWOT yang tercantum 

dalam tabel 22. Langkah ini bermanfaat untuk melihat faktor-

faktor yang membantu/mendukung dan faktor-faktor yang 

menghambat terwujudnya visi, misi, dan tujuan rumah retret. 

Faktor-faktor pendukung berupa kekuatan dan peluang dan 

faktor-faktor yang menghambat berupa kelemahan dan 

tantangan. Pemimpin Rumah Retret XYZ dan siapa yang 

terlibat di dalam perlu mengetahui, mengenali faktor-faktor 

tersebut sehingga ketika menganalisa kinerja organisasi ada 
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kesamaan langkah dan saling mendukung satu dengan yang 

lainnya. 

 Berikut disajikan Tabel 21: Analisa lingkungan internal dan 

eksternal (Analisa SWOT) dan Tabel 22: Definisi SWOT 

Rumah Retret XYZ.
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Table 21.  Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal 

SWOT Rumah Retret XYZ 

Kekuatan 

Profitabilitas konsumen rata-rata tiap tahun 88,5%  

Sarana prasarana lengkap  

Lingkungan mendukung  

Proses pendaftaran cepat dan mudah 

Pilihan kamar tidur, ruang pertemuan dan menu makanan 

Letak rumah retret di kota 

Karyawan ramah dan cepat tanggap 

Kelemahan 

Gaji karyawan di bawah UMR 

Kurang adanya pelatihan bagi karyawan 

Lulusan karyawan paling banyak SMA sederajad 

Fasilitas ada yang kurang berfungsi dengan baik ketika digunakan 

Renovasi gedung yang membutuhkan biaya besar 

Peluang 

Antusiasme umat Katolik mengadakan ziarah dan rekreasi 

Pangsa pasar berasal dari berbagai kalangan dan daerah 

Adanya dinas pendidikan dan pariwisata setempat 

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup  

Tantangan 
Banyaknya pilihan rumah retret dan tempat pertemuan (hotel) di Jawa Tengah 

Harga pokok makanan yang cenderung naik 
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Table 22.  Definisi SWOT Rumah Retret XYZ 

 
Yang membantu pencapaian tujuan Yang membahayakan dalam pencaian tujuan 

Factor 

Internal 

Kekuatan 

- Profitabilitas konsumen rata tiap tahun 88,5%  

- Sarana prasarana lengkap  

- Lingkungan mendukung  

- Pilihan kamar tidur, ruang pertemuan dan menu makanan 

- Letak rumah retret di kota 

Kelemahan 

- Gaji karyawan di bawah UMR 

- Kurang adanya pelatihan bagi karyawan 

- Lulusan karyawan paling banyak SMA 

sederajad 

- Fasilitas ada yang kurang berfungsi dengan baik 

ketika digunakan  

- Renovasi gedung yang membutuhkan biaya 

besar 

Factor 

Eksternal 

Peluang 

- Antusiasme umat Katolik mengadakan ziarah dan rekreasi 

- Pangsa pasar berasal dari berbagai kalangan dan daerah 

- Adanya dinas pendidikan dan pariwisata setempat 

- Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup 

Ancaman 

- Banyaknya pilihan rumah retret dan tempat 

pertemuan (hotel) di Jawa Tengah 

- Harga pokok makanan yang cenderung naik 
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5.3.     Pembahasan Masalah  

1. Bagaimana Kinerja Rumah Retret XYZ berdasarkan empat 

perspektif dalam Balanced Scorecard yang meliputi perspektif 

pelanggan, perspektif Bisnis internal, perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan, dan perspektif keuangan? 

Hasil Analisa Kinerja Rumah Retret Berdasarkan Empat Perspektif 

dalam Balanced Scorecard di atas, digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai kinerja Rumah Retret XYZ. Berikut ini gambaran 

kinerja rumah retret berdasarkan empat perspektif dalam Balanced 

Scorecard:  

a. Perspektif keuangan 

 Analisa kinerja rumah retret dari Perspektif Keuangan dianalisa 

melalui analisa likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Likuiditas 

dengan menghitung nilai Currrent Ratio. Solvabilitas menghitung 

DER sedang profitabilitas dengan menghitung Profit Margin, Net 

Profit Margin dan ROA ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 

Table 23.  Hasil Perhitungan Rasio Keuangan 

 2014 2015 2016 2017 

Current Ratio 165% 153% 151% 52% 

DER 0 0 0.162% 0.172% 
Profit Margin 17.69% 23.07% 23.74% 13.36% 

Net Profit 

Margin 

21.51% 0.37% 7.18 - 3.43% 

ROA 43% 1% 10% -6% 

 

Berdasarkan tabel di atas maka interpretasi dari masing-masing 

rasio sebagai berikut: 

1. Current Ratio 

Current Ratio menunjukkan kemampuan rumah retret dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari hasil penghitungan 

di atas nilai Current Ratio tergolong tinggi. Meskipun pada 

tahun 2017 mengalami penurunan namun jaminan dana untuk 
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membayar kewajiban jangka pendek masih tinggi. Aktiva 

lancar dalam jumlah yang tinggi menggambarkan adanya dana 

yang menganggur dalam jumlah yang tinggi. Menurut (Darsono 

& Ashari, 2005) jika aktiva banyak yang menganggur berarti 

pengelolaan keuangan belum bagus. 

2. DER 

DER memberikan informasi mengenai prosentase penyediaan 

dana untuk pemegang saham terhadap pemberian pinjaman. 

Nilai DER pada tahun 2017 sebesar 0.172% artinya setiap 1 

rupiah modal yang dikeluarkan terdapat dana atau utang sebesar 

0.172. Dengan kata lain bahwa setiap pengeluaran yang 

dilakukan oleh organisasi sebagian besar dari modal usaha 

sendiri (Rengkuti, 2017) atau porsi pemberi pinjaman sangat 

kecil. Nilai DER yang rendah menandakan bahwa Rumah 

Retret XYZ tidak terikat dengan pemegang saham karena usaha 

ini bergerak di bidang nirlaba. 

3. Profit Margin 

Profit margin menggambarkan hasil usaha setalah memberikan 

jasa kepada pelanggan. Profit margin yang dimiliki rumah 

retret cukup tinggi meskipun mengalami penurunan. 

Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakefisiensiannya 

dalam mengelola keuangan. Profit margin yang baik 

menunjukkan adanya pengembalian yang baik dari biaya untuk 

pelayanan dan biaya operasional.  

4. Net Profit Margin (NPM) 

NPM memberikan gambaran akan besarnya laba bersih 

setetelah memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dalam 

rasio ini memasukkan semua unsur pendapatan dan biaya. 

Keunggulan dari rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui 

penyebab suksesnya organisasi (Rengkuti, 2017), selain itu 
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NPM juga dapat digunakan untuk melihat kualitas kinerja 

organisasi.  

Penghitungan NPM mengalami penurunan yang sangat drastis 

bahkan pada tahun 2017 nilai NPM negatif. Hal ini diprediksi 

karena memasukkan biaya renovasi ke dalam laporan laba rugi. 

Berikut ini disajikan nilai NPM setelah biaya renovasi 

dikeluarkan dari laporan laba rugi: 

Jumlah 

pendapatan 
1,097,338,182.00 923,164,000.00 891,052,500.00 1,039,974,500.00 

Pendapatan 

lain-lain 
5,968,552.83 26,136,519.34 19,959,262.13 7,311,840.37 

biaya 

operasional 
834,468,035.00 904,235,438.00 790,924,898.00 1,027,205,126.00 

Beban 

lain-lain 
379,162.05 1,171,954.87 1,036,517.72 1,057,815.38 

Laba/rugi 

bersih stlh 

pajak 
263,656,962.78 170,678,424.39 90,419,825.66 86,293,502.36 

Net Profit 

Margin 
24.03% 18.49% 10.15% 8.30% 

 

Berdasarkan penghitungan di atas ternyata setiap tahun nilai 

NPM cenderung turun. Penurunan ini signifikan dengan 

penurunan Profit Margin karena jumlah pelanggan juga turun 

setiap tahunnya. Meskipun demikian penurunannya tidak 

sampai negatif. NPM masih dapat dikatakan memiliki keuangan 

yang baik.  

Turunnya net profit margin perlu dilihat lagi dari segi 

- jumlah tamu yang datang tiap tahun cenderung turun. 

Rumah retret memberikan tiga jenis kamar yaitu kamar 

VIP, standar AC dan non AC. Karena data pemakaian 

kamar belum dipisahkan maka penulis mengusulkan agar 

ada pemisahan data pelanggan dan penggunaan kamar. 
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Pemisahan masukan dari jenis kamar yang disewa dapat 

digunakan untuk strategi ke depan.  

- beban usaha yang diberikan untuk pelanggan juga perlu 

ditinjau ulang. Dengan adanya data sewa kamar, pihak 

rumah retret dapat mempertimbangkan jenis-jenis 

pengeluaran dan besarnya dana yang akan dikeluarkan 

untuk melayani pelanggan. 

5. ROA 

Rasio ini memberi gambaran akan kemampuan organisasi 

untuk memperoleh keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang 

digunakan untuk pelayanan. Dari hasil penghitungan di atas 

nilai ROA semakin turun. Turunnya rasio ini masih terkait 

dengan pencatatan keuangan mengenai pengeluaran dana untuk 

renovasi gedung. Renovasi gedung dalam empat tahun terakhir 

terjadi pada tahun 2015 dan 2017. Jika peneliti memandang 

tahun 2014 dan 2016 maka dapat dikatakan rasionya tetap 

mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 45% 

sedangkan di tahun 2016 10%. Penurunan yang sangat tajam ini 

menunjukkan ketidakefisiensinya dalam memanfaatkan aktiva 

dalam setiap kegiatan di rumah retret (Darsono & Ashari, 

2005). ROA di tahun 2016 sebesar 10% berarti setiap satu 

rupiah aset rumah retret menghasilkan kuntungan10 rupiah 

sedangkan di tahun 2014 setiap rupiahnya mampu memberikan 

keuntungan 45 rupiah.  

Menurut Darsono dan Ashari (2005) nillai ROA yang didapat 

perlu dibandingkan dengan rata-rata suku bunga simpanan 

untuk mengetahui kualitas kinerja organisasi. rata-rata suku 

bunga BI pada tahun  2016 sebesar 6%.   Maka kinerja pada 

tahun 2016 dapat dikatakan baik karena mendapatkan tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi atas aktiva yang diinvestakikan. 

bahwa Dengan habisnya dana (tabel 8) untuk renovasi maka 
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perlu perencanaan yang matang dan kehati-hatian dalam 

menggunakan keuangan rumah retret, agar rumah retret ini 

dapat menjaga dan mempertahankan keberlanjutannya di masa 

depan.   

Biaya perawatan dan renovasi gedung tahun 2014 samapi 2017 

sebagai berikut: 

Table 24. Biaya Perawatan Gedung 

 2014 2015 2016 2017 

Biaya Perawatan dan 

pemeliharaan Gedung  

27,667,600 167,288,500 26,459,100 122,016,450 

 

Pada tahun 2015 biaya perawatan dan renovasi gedung 

diperuntukan mengganti tempat tidur menjadi springbed. 

Penggantian tempat tidur ini untuk semua kamar baik VIP, 

Standar AC maupun biasa, pemasangan air panas untuk kamar 

mandi VIP dan pembongkaran sebagian kamar mandi.  Pada 

tahun 2017 renovasi dilakukan di seluruh kamar mandi 

terutama kamar mandi luar dan tempat jemuran.  

Dari penghitungan empat tahun terakhir, keuangan Rumah 

Retret XYZ belum memiliki pencatatan keuangan yang kurang 

baik karena dalam laporan laba rugi memasukkan pengeluaran 

untuk renovasi gedung yang seharusnya dicatat dalam neraca. 

Sehingga dalam laporan laba rugi nampak kerugian yang 

cukup besar maka perlu memperhatikan  

- pencatatan keuangan terutama pencatatan pengeluaran 

sebagai beban (pengeluaran yang tidak memberi manfaat 

untuk masa depan) dan biaya (pengeluaran yang memberi 

manfaat untuk masa depan), sehingga dana renovasi 

masuk ke dalam neraca (Hery, S.E., 2017). 

- Pencatatan dan pemisahan daftar tamu VIP, Standar dan 

biasa 
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- efisiensi pemakaian aktiva dalam kegiatan operasional 

agar dapat mempetahankan pelayanannya.  

 

b. Perspektif Pelanggan 

Data pelanggan empat tahun terakhir sebagai berikut:  

Table 25.  Jumlah Tamu Periode 2014-2017 

Tahun 
Jumlah kelompok 

pelanggan/tahun 

Kelompok 

Pelanggan 

baru/tahun 

Pelanggan/ 

Kelompok 

lama/tahun 

Prosentase 

kelompok 

baru 

2014 110 49 61 44,5% 

2015 99 28 71 28,3% 

2016 97 26 71 26,8% 

2017 90 21 69 23,3% 

 

Empat tahun terakhir jumlah pelanggan yang memakai Rumah 

Retret XYZ mengalami penurunan dapat dilihat dari penghitungan 

nilai BOR dalam tabel 16. Dari keadaan ini manajer perlu melihat 

apa yang dicari oleh pelanggan. Apalagi rumah retret ini berada di 

tengah kota yang panas.  

Berdasarkan hasil survey ada beberapa harapan dari pelanggan 

yang diungkapkan adalah perlu adanya ruang rekreasi yang 

posisinya terpisah dengan ruang makan, pojok baca, ada burung 

atau ayam Kate atau ayam hutan yang memiliki suara khas untuk 

menambah keasrian rumah retret, menata taman di belakang dan 

pembuatan aula di halaman belakang rumah retret, dengan 

memanfaat view yang indah.  

Dari data dan analisa di atas, dapat dikatakan Rumah Retret XYZ 

memiliki perspektif pelanggan yang kurang baik. Untuk membantu 

pengembangan usaha pelayanan rumah retret ini dapat 

menggunakan pemisahan tiga kelompok atribut (Kaplan dan 

Norton, 2009) yaitu: 

- Atribut produk dan jasa: fungsionalitas, mutu dan harga 
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- Hubungan pelanggan: mutu dari pengalaman membeli dan 

hubungan pribadi 

- Citra dan reputasi. 

Dengan adanya tiga atribut ini rumah retret dapat memilih dan 

memfokuskan ke salah satu atribut sehingga pemasaran dapat tepat 

sasaran karena ada pelanggan yang sensitif terhadap harga dan ada 

pelanggan yang lebih memperhatikan mutu layanan.  Untuk itu 

pihak rumah retret perlu juga mempertimbangkan kembali harga 

khusus bagi pelanggan yang mengggunakan rumah retret di saat 

bulan-bulan sepi dengan menawarkan harga khusus kepada 

pelanggan, dan memberikan harga khusus kepada pelanggan yang 

memanfaatkan liburan tahun baru dan long weekend.  

c. Perspektif Bisnis Internal 

 Inovasi merupakan proses internal yang sangat penting. Dalam 

proses inovasi manajer melakukan penelitian pasar untuk 

mengenali ukuran pasar, bentuk preferensi pelanggan, dan tingkat 

harga produk dan jasa sasaran. Selain melakukan survey terhadap 

pelanggan yang ada dan pelanggan potensial, dalam proses ini 

manajer juga membayangkan peluang dan pasar bagi produk dan 

jasa.  

 Dalam proses bisnis internal juga menjadi kesempatan untuk 

memperbaiki kinerja organisasi dengan memperhatikan pentingnya 

proses inovasi ini. Peneliti melihat adanya peluang untuk 

pelanggan yang berasal dari kelompok/umat yang mengadakan 

ziarah. Dengan menyasar pelanggan dari berbagai daerah yang 

ingin mengadakan ziarah, Rumah Retret XYZ dapat menjadi 

pilihan untuk transit. Dan tawaran paket rekreasi yang dekat 

dengan Rumah Retret XYZ. Jika memungkinkan bekerjasama 

dengan dinas pariwisata, dinas pendidikan, gereja, atau tim 

spiritualitas kongregasi lain.  
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 Dalam proses operasi dan purna jual dapat berjalan dengan lancar. 

Dalam proses ini pelanggan merasa tidak ada kendala. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 Dalam perspektif ini, kepuasan karyawan dapat mempengaruhi 

retensi pelanggan dan produktivitas pelanggan. Karyawan yang 

memperoleh kepuasan akan memberikan kepuasan juga kepada 

pelanggan melalui pelayanan yang diberikan. Dari hasil survey 

karyawan belum merasa puas atas kesejahteraan, kesempatan 

mengembangkan diri, dan kerjasama antar unit.  

 

 Analisa kinerja berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard di 

atas menunjukkan bahwa kinerja Rumah Retret XYZ masih dikatakan 

rendah. Maka permasalahan yang kedua penulis mengusulkan kontruksi 

strategi yang baru berdasarkan analisa-analisa di atas.  
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2. Rumusan strategi Rumah Retret XYZ berdasarkan hasil pengukuran 

kinerja Balance Scorecard 

Organisasi dapat melakukan aktivitasnya dengan baik bila memiliki visi, misi 

dan perencanaan yang matang. Perencanaan strategi yang dilakukan dengan 

melalui tahapan penilaian, evaluasi, dan pengambilan keputusan untuk lima 

tahun ke depan bagi organisasi. Untuk merumuskan strategi Rumah Retret 

berdasarkan empat perpektif Balanced Scorecard penulis mengusulkan visi 

misi yang ada diimplementasikan dan dihidupi dalam setiap kegitan sehingga 

karyawan memiliki motivsi yang lebih baik.  

Balanced Scorecard sebagai alat perumusan strategi yang baik. Perumusan 

strategi dengan menggunakan kerangka Balanced Scorecard meliputi tahap-

tahap sebagai berikut (Rengkuti, 2017)adalah: 

1. Analisa internal dan eksternal rumah retret,  

2. Menyusun Analisa SWOT menggunakan TOWS Matriks 

3. Menentuan Visi Misi, Keyakinan Dasar Dan Nilai Serta Tujuan Organisasi 

4. Proses Pemilihan Strategi 

5. Penyusunan Sasaran Strategi dalam konsep BSC 

Tahap-tahap tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Analisa Internal dan Eksternal Organisasi 

Analisa internal dan eksternal ini digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai peluang-peluang dan ancaman-ancaman dari lingkungan eksternal 

serta untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang harus dibenahi 

dari lingkungan internal (Koesomowidjojo, 2017). Informasi yang diperoleh 

dari analisis lingkungan dapat memberikan dasar yang kuat dalam 

membangun misi organisasi. Pimpinan organisasi yang mampu memahami 

lingkungan internal dan eksternal, merupakan bekal yang paling baik untuk 

menyusun kerangka misi organisasi. Misi organisasi yang cocok 

mencerminkan lingkungan organisasi dan karenanya akan memberikan 

keuntungan jangka panjang bagi organisasi (Raharja, 2016) 
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2. Menyusun Analisa SWOT menggunakan TOWS Matriks 

Dalam analisa SWOT dapat menyusun formulasi strategi dan menentukan 

alternatif-alternatif pilihan strateagi. Pembuatan matrik SWOT (Tabel 26) ini 

digunakan untuk membantu dalam mengenali alternative strategi yang patut 

dipertimbangkan dalam rencana strategi yang akan dijalankan oleh organisasi 

(Rengkuti, 2011). Dari hasil analisa ekternal dan internal organisasi maka 

dapat disusun model TOWS matrik sebagai berikut:
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Table 26.  Matrik SWOT Rumah Retret XYZ 

            I N T E R N A L 

 

 

E K S T E R N A L  

Kekuatan (S) 

1. Profitabilitas konsumen rata tiap tahun 88,5%  

2. Sarana prasarana lengkap  

3. Lingkungan mendukung  

4. Pilihan kamar tidur, ruang pertemuan dan menu 

makanan 

5. Letak rumah retret strategis dan nyaman 

Kelemahan (W) 

1. Gaji karyawan di bawah UMR 

2. Kurang adanya pelatihan bagi karyawan 

3. Lulusan karyawan paling banyak SMA 

sederajad 

4. Renovasi gedung yang membutuhkan biaya 

besar. 

5. Fasilitas ada yang kurang berfungsi dengan baik 

ketika digunakan  

Peluang (O) 

1. Antusiasme umat Katolik 

mengadakan ziarah dan rekreasi 

2. Pangsa pasar berasal dari 

berbagai kalangan dan daerah 

3. Adanya dinas pendidikan dan 

pariwisata setempat 

4. Kebutuhan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas hidup  

SO strategi 

- dengan melakukan marketing yang baik ke 

Gereja-gereja   

- Membuka bekerjasama dengan pihak lain agar 

dapat membuka paket layanan baru untuk 

mengembangkan kepribadian  dengan 

menggunakana sarana prasarana yang ada  

WO strategi 

- Meningkatkan promosi melalui web, instagram, 

facebook dll secara terus menerus.  

- Memperhatikan dan mengambil peluang pasar 

yang tepat)  

- Memberikan bonus/harga khusus  kepada 

pelanggan yang setia atau pelanggan yang 

berasal dari Gereja  

- Meningkatkan kesejahteraan karyawan 

Ancaman (T) 

1. Banyaknya pilihan rumah retret 

dan tempat pertemuan (hotel) di 

Jawa Tengah 

2. Harga pokok makanan yang 

cenderung naik 

ST Strategi 

- Mempromosikan rumah retret yang memiliki 

keunggulan secara langsung maupun digital 

- Menetapkan harga khusus pada liburan atau hari 

raya  

WT Strategi 

- Menyempurnakan proses bisnis internal 

- Meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan  
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Dengan menyusun Matriks SWOT peneliti dapat memberikan 

gambaran dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal 

dapat dihadapi oleh perusahaan sesuai dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Dalam Matriks SWOT dapat diperoleh 

empat set kemungkinan altenatif strategis. Strategi yang ada dalam 

matriks SWOT tidak semuanya dijalankan tetapi dapat dipilih 

beberapa alternatif saja yang sekiranya dapat dijalankan oleh 

organisasi. Altenatif strategi inilah yang akan menjadi pedoman 

pemilihan strategi dalam tahap penyusunan strategi berdasarkan BSC 

3. Menentuan Visi Misi, Keyakinan Dasar Dan Nilai Serta Tujuan 

Organisasi 

Dalam tahap ini penulis tidak menentukan atau menyusun visi, misi, 

keyakinan dasar, nilai, dan tujuan organisasi karena berdasarkan 

evalusi visi dan misi dengan menggunakan kriteria yang ada, penulis 

menemukan bahwa visi dan misi organsisai masih relevan dan dapat 

digunakan untuk masa yang akan datang. Namun penulis memberikan 

masukan agar visi dan misi yang sudah ada dapat disosialisasikan dan 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil analisa visi 

misi terdapat dalam tabel 5 dan 6.  

4. Proses Pemilihan Strategi 

Penentuan strategi dalam konsep BSC pada dasarnya sama dengan 

formulasi strategi yang ada dalam analisa SWOT. Dengan dipilihnya 

beberapa formulasi strategi maka organisasi dapat lebih fokus dalam 

menjalankan unit usahanya. Maka berdasarkan analisa Matrik TOWS 

di atas, penulis memilih beberapa alternative strategi (Rengkuti, 2011) 

yang sekiranya dapat dijalankan antara lain 

SO:  - Membuka bekerjasama dengan pihak lain agar dapat membuka 

paket layanan baru untuk mengembangkan kepribadian dengan 

menggunakana sarana prasarana yang ada. 
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- Meningkatkan promosi melalui web, instagram, facebook dll 

secara terus menerus. 

ST:  -  Menetapkan harga khusus pada liburan atau hari raya. 

WO: - Meningkatkan kesejahteraan karyawan 

- Memperhatikan dan mengambil peluang pasar yang tepat 

WT:  - Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan  

- Menyempurnakan proses bisnis internal khususnya aturan 

kepegawaian 

Strategi yang sudah dipilih merupakan dasar pedoman untuk 

menjalankan program-program yang akan dilaksanakan. Setelah 

sasaran strategi disusun maka maka langkah berikutnya menyusun 

sasaran strategi dan sub sasaran strategi yang dikelompokkan dalam 

empat perspektif Balanced Scorecard. Sasaran strategi dan sub 

sasaran strategi dalam analisa SWOT dikenal sebagai program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk mempermudah penyusunan 

sasaran strategi maka penulis tetap membuat rencana program dan 

kegiatan  

Table 27.  Rencana Strategi dan Program 

No Rencana Strategi Program 

1 Menyempurnakan proses bisnis internal  Perbaikan 

Proses Bisnis 

Internal 
2 

Meningkatkan kualitas kinerja dan layanan  

3 
Membuka bekerjasama dengan pihak lain agar dapat membuka 

paket layanan baru untuk mengembangkan kepribadian dengan 

menggunakana sarana prasarana yang ada. Pengembangan 

Usaha 
4 

Meningkatkan promosi melalui web, instagram, facebook dll 

secara terus menerus. 

5 Memperhatikan dan mengambil peluang pasar yang tepat 

6 Menetapkan harga khusus pada saat liburan atau hari raya. Kegiatan usaha 

7 Meningkatka kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan 

 

 

Strategi yang sudah dipilih dikelompokkan dalam program kerja yang 

mengacu pada empat persperktif Balanced Scorecard. Program kerja 
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yang disusun kemudian dijabarkan kedalam kegiatan atau dikenal dengan 

rencana operasional (Rengkuti,2011).     

 

 Table 28.  Program dan Rencana Operasional 

No Program Kegiatan/rencana operasional 

1 Perbaikan Proses 

Bisnis Internal 

Menyusun uraian tanggung jawab karyawan 

Membuat pedoman kepegawaian/penggajian 

Membuat struktur organisasi yang jelas 

Membuat monitoring dan alat evaluasi kerja 

2 Pengembangan 

usaha 

Mengembangkan usaha ke Mijen 

Mengaktifkan kembali promosi lansung ke gereja, 

sekolah atau promosi melalui web, instagram, facebook 

dll secara terus menerus. 

Memberikan bonus atau tanda mata kepada pelanggan 

Membuat kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain 

seperti tim spiritualitas, tarekat lain, gereja atau LSM 

3 Kegiatan usaha 

Memberdayakan SDM yang ada untuk memanfaatkan 

lahan sebagai lahan produktif (sayuran, buah, pembautan 

pupuk cair, dan pengolahan sampah) 

Menekan dan merencanakan biaya non operasional 

Memperbaiki pencatatan keuangan 

4 Kesejahteraan 

Rekreasi bersama 

Memberi bantuan biaya perawatan kesehatan 

Memberi bantuan dana untuk pengembangan usaha RT 

karyawan 

Memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena 

musibah 

Memberi bingkisan hari raya kepada karyawan 

Memberi bonus kepada karyawan yang disiplin dan 

kreatif  
 

 

Program dan kegiatan yang telah disusun di atas kemudian dijabarkan 

dalam sasaran strategi agar dapat dikelompokkna dalam empat perpektif 

Balanced Scorecard.  

5. Menyusun Sasaran Strategis 

Rencana strategi dan operasional yang telah disusun kemudian 

dijabarkan dalam sasaran strategi. Sasaran strategi ini dikelompokkan 

dalam empat perspektif Balanced Scorecard. 
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Agar dapat menyusun sasaran strategi dengan baik maka perlu 

memberikan kriteria atau pengertian pada masing-masing sasaran strategi 

dalam empat perpektif Balance Scorecard. Sasaran strategi yang disusun 

dalam empat perpektif Balance Scorecard:  

a. Perspektif Keuangan 

Sasaran Strategi dalam perspektif keuangan yang akan dicapai adalah  

- Kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan 

kesejahteraan karyawan, memberikan bantuan kepada masyarakat 

yang membutuhkan, memberikan bonus, rekreasi dan 

pengembangan keahlian karyawan. 

- Kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud adalah peningkatan 

pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya.  

- Kontinuitas yaitu jaminan akan kelangsungan organisasi dengan 

pengendalian pengeluaran, perbaikan catatan keungan 

b. Perspektif Pelanggan 

Saran strategi dalam perspektif pelanggan meliputi 

- Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan kunci utama 

dalam pelayanan rumah retret. Kepuasan pelanggan dapat diterima 

dari pelayanan maupun lingkungan yang nyaman. 

- Citra dan Reputasi. Citra dan Reputasi menggambarkan faktor-

faktor tak berwujud yang membuat pelanggan tertarik kepada 

produk atau jasa yang ditawarkan.  

c. Persperktif Bisnis Internal 

Sasaran strategi yang akan diambil dalam perpektif bisnis internal 

adalah 

- Kualitas kerjasama. Merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas 

kerjasam dengan pihak lain guna mengembangkan usaha rumah 

retret. 
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- Kualitas sarana dan prasarana. Guna memanfaatkan ruangan yang 

jarang dipakai sebagai tempat pembelajaran dan pengembangan 

kepribadian.  

- Kualitas pelayanan. Ukuran kualitas pelayanan terkait dengan 

jumlah pelanggan lama yang setia dan jumlah pelanggan baru yang 

datang.  

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Strategi yang diambil dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

adalah: 

- Kompetensi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki untuk meningkatkan kualitas perspektif bisnis internal 

- Komitmen. Komitmen digunakan untuk melihat sejauh mana 

motivasi dan tanggung jawab sumber daya manusia terhadap 

pengembangan organisasi.  

Menurut Kaplan dan Norton (2000) setelah menentukan sasaran strategi 

maka dilakukan pemetaan strategi untuk mempermudah keterkaitan antara 

keempat persperktif BSC. Konsep "peta strategi" menunjukkan bahwa 

Balanced Scorecard harus digunakan sebagai sistem pengukuran strategis 

dan terintegrasi ke dalam strategi organisasi proses manajemen (Chan, 

2009). Berdasarkan hasil penelitian mapping strategi dapat disusun 

sebagai berikut: 
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Picture 5. Mapping Strategi Rumah Retret XYZ 

 

 

Karyawan dan pemimpin rumah retret perlu memiliki kompetensi dan 

komitmen dalam layanan rumah retret. Komitmen dan kompetensi ini 

menjadi dasar dalam pencapaian kesejahteraan bersama.  

Karyawan yang memperhatikan dan memiliki komitmen kerja yang 

baik akan berdampak pada kualitas sarpras, kualitas layanan, dan 

kualitas kinerja. Kualitas dan kompetensi pemimpin akan membawa 

dan mengarahkan pada pemenuhan tiga sasaran dalam perspektif 

proses bisnis internal yang meliputi kualitas sarpras, kualitas layanan, 

dan kualitas kinerja. 

Dari tiga faktor dalam proses bisnis internal akan berpengaruh pada 

kepuasan pelanggan, citra dan reputasi rumah retret. Kepuasan 

pelanggan, citra dan reputasi rumah retret yang baik dapat ditinjau 

dari jumlah retensi dan akuisisi pelanggan. Maka faktor kerjasama, 

kualitas pelayanan dan kualitas sarpas dalam perspektif ini sangat 

diperlukan guna menunjang kontinuitas, kesuksesan dan kesejahteraan 

bersama.  
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Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari jumlah retensi pelanggan. 

Pelanggan akan kembali menggunakan rumah retret karena kualitas 

layanan, sarpras dan kerjasama memberikan kepuasan batin dan sesuai 

dengan biaya akomodasi yang telah dikeluarkan. Pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan akan mempengaruhi citra dan reputasi 

rumah retret. Citra dan reputasi akan diwartakan oleh para pelanggan 

yang telah merasakan pelayanan di rumah retret ini membawa dampak 

pada peningkatan akuisisi pelanggan. Dengan demikian faktor 

kepuasan pelanggan dan faktor citra dan reputasi akan mempengaruhi 

banyaknya pelanggan yang datang (BOR) ke Rumah Retret XYZ.  

Rumah Retret XYZ jika memiliki nilai BOR yang tinggi dapat 

diprediksikan usahanya akan terus kontinu, sukses dan mencapai 

kesejahteraan bersama. Untuk meningkatkan BOR maka menerapkan 

misi rumah retret yaitu kerjasama dalam melaksanakan kegitan-

kegiatan, pemimpin rumah retret perlu meningkatkan pendampingan 

rekan kerja dan melayani tamu dengan baik. Dari usaha-usaha tersebut 

dapat membantu pencapaian visi rumah retret “Terbangunnya pribadi 

yang beriman, ramah, peduli dan rela berbagi dengan sesama.” 

Dengan memperhatikan mapping di atas dapat membantu penyusunan sub 

sasaran strategis atau dikenal dengan tujuan yang akan dicapai dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan dalam tabel 29. 

Untuk mempermudah dalam melihat keterkaitan antara tema strategi, 

sasaran strategi dan sub sasaran strategi maka disusun tabel 30.  

Table 29.  Tema, Sasaran dan Sub Sasaran Strategis 

Perspektif Sasaran 

Strategis 
Sub Sasaran Strategis 

Keuangan Kesejahteraan  Peningkatan anggaran kesejahteraan 

Kesuksesan  Peningkatkan pemasukan/pendapatan 

 Peningkatkan kemampuan profit margin 

Kontinuitas   Jaminan kesejahteraan karyawan 

 Perbaikan catatan akuntasi 

 Peningkatkan budget pelatihan 

Pelanggan Kepuasan 

Pelanggan  
 Peningkatkan profesionalitas karyawan 

 Pemberian bonus atau tanda mata bagi pelanggan 
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yang setia 

Citra dan 

Reputasi  

 Penciptaan produk kas yang dapat menjadi oleh-

oleh dari rumah retret 

 Peremajaan taman secara berkala 

Proses Bisnis 

Internal 

kualitas sarana 

dan prasarana 
 Revitalisasi ruangan yang belum digunakan secara 

maksimum 

 Pemanfaatan lahan yang ada 

 Perbaikan sarana dan prasarana 

 Perbaikan sistem dan prosedur rumah retret 

Kualitas 

pelayanan  
 Peningkatan kinerja karyawan 

 Peningkatan kualitas pendataan pelanggan 

 Peningkatan pendataan jaringan kerjasama dengan 
instansi lain 

Kualitas 

kerjasama 
 Peningkatkan kerjasama dengan pihak/lembaga 

intern maupun ekstern. 

 Peningkatan kualitas marketing 

 Pemanfaatan lahan di Mijen untuk pembinaan 
karakter 

Pembelajaran 

dan 

Pertumbuhan 

kompetensi  Peningkakan SDM 

 Pembuatan program pelatihan SDM 

 Penambahan tenaga ahli bidang marketing 

 Pengalaman pengurus dan tenaga penunjang 

komitmen  Peningkatkan motivasi, loyalitas dan tanggung 
jawab karyawan  

   

Sasaran strategis inilah yang akan menjadi pedoman untuk penilaian 

dan evasluasi kinerja Rumah Retret XYZ untuk 5 tahun ke depan. 

Sasaran strategis yang disususn berdasarkan rencana stratejik dan 

rencana operasional diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi 

organisasi. Maka berikut ini disajikan  matrik keterkaitan antara 

rumusan sasaran strategi dan sub sasaran strategi berdasarkan visi-misi 

yang ada dapat dinyatakan dalam matrik berikut ini:  
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