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BAB VI PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

a. Analisa Visi dan Misi  

Visi yang dimiliki Rumah Retret XYZ sudah memenuhi lima kriteria yang 

ada yaitu Succinct, Appealing, Feasible, Meaningful, dan Measurable.  

Misi yang dimiliki oleh rumah retret sudah memenuhi tujuh kriteria yang 

meliputi produk atau jasa, pangsa pasar, pelanggan, teknologi, konsep 

perusahaan, komitmen terhadap pertumbuhan keuntungan dan stabilitas, 

dan komitment terhadap karyawan. Namun karyawan belum mengenal visi 

dan misi Rumah Retret XYZ. Karyawan mengenal motto rumah retret 

dengan baik tetapi belum mengenal visi dan misinya.  

c. Kinerja Rumah Retret XYZ ketika dianalisa dengan  menggunakan empat 

perspektif dalam Balanced Scorecard, memberikan hasil sebagai berikut: 

1. Perspektif Keuangan 

 Keuangan yang dimiliki oleh Rumah Retret XYZ kurang sehat. Nilai 

Current Ratio tinggi dan Dept to Equity Ratio rendah, dana yang ada 

digunakan untuk biaya operasional.  Hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut ini:  

Table 30. Perspektif 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% 

 

Pencatatan keuangan perlu dilihat lagi terutama dalam menentukan 

pengeluaran untuk renovasi gedung di tahun 2015 dan 2017. Jika 

pengeluaran dicatat sebagai beban maka profit marginnya turun 

bahkan menjadi negatif, jika dicatat sebagai biaya maka rumah retret 

akan memiliki profit margin yang lebih baik. Renovasi merupakan 
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inovasi untuk masa depan maka perlu dimasukkan sebagai biaya 

bukan beban.  

2. Perspektif Pelanggan 

 Terjadi penurunan jumlah pelanggan setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan karena jumlah pelanggan baru semakin menurun. 

Table 31. Perspektif Pelanggan 

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% 
  

 Dari tabel di atas disimpulkan bahwa Rumah Retret XYZ berhasil 

mempertahankan pelanggan lama namun belum berhasil menarik 

minat pelanggan yang baru.  

 Rumah retret dapat menerima tamu paling banyak 52.950 orang dalam 

satu tahun, namun jumlah pelanggan yang datang antara 4440-4202 

per tahun atau Bed Over Rate-nya 9% artinya dari jumlah kamar 

yang disediakan baru terisi 9% saja. Dengan demikian Rumah Retret 

XYZ belum mampu menarik pelanggan atau belum menjadi tempat 

yang dicari oleh pelanggan sebagai tempat untuk doa, pelatihan, dan 

seminar.  

BOR yang rendah juga perlu ditinjau kembali mengenai bulan-bulan 

yang padat pengunjung dan bulan-bulan yang sepi pengunjung. Saat 

bulan-bulan yang sepi dapat mencari pelanggan dengan memberikan 

harga khusus. Dan di bulan-bulan yang padat khususnya pada saat 

liburan akhir tahun dan hari raya Nasional diberikan harga liburan.   

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

 Rumah Retret XYZ berusaha melakukan inovasi-inovasi terutama 

dalam merenovasi gedung, sarana dan prasarana. Pelayanan yang 

diberikan sudah baik, tanggap dan cepat. Banyak pelanggan yang 
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memuji cara kerja karyawan di rumah retret ini. Terutama 

keramahan dalam pelayanan. Namun dalam proses inovasi perlu 

memperhatikan minat dari para pelanggan sehingga apa yang 

dilakukan dapat berpengaruh terhadap pelanggan. Hal ini mungkin 

dapat dilihat dari menurunnya jumlah pelanggan baru setiap 

tahunnya.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 Karyawan yang ada di rumah retret ini kurang mendapatkan 

pelatihan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam unitnya 

masing-masing. Karyawan mengharapkan adanya kenaikan 

kesejahteraan dan perbaikan sistem yang ada sehingga karyawan 

baru dapat bertahan di rumah retret ini.  

 Secara keseluruhan Rumah Retret XYZ jika dianalisa dengan empat 

perspektif Balanced Scorcard, harus mengadakan perubahan secara 

bersama-sama agar rumah retret ini dapat bertahan dan menjadi tempat 

pilihan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan atau bidang yang lainnya.  

c. Rumah Retret XYZ membutuhkan kontruksi strategi yang baru 

berdasarkan perspektif Balanced Scorecard. Konstuksi kinerja rumah 

retret yang telah dibuat berdasarkan analisa visi-misi, analisa SWOT 

dilanjutkkan dengan penyusunan Matrik SWOT untuk menentukan 

alternative strategi yang diambil dari formulasi strategi. Dari alternative 

strategi yang dipilih kemudian disusun strategi, program dan kegiatan. 

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut perlu disusun sasaran 

strategi yang berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard untuk 

mencapai visi misi ruah retret. Sarasan strategi inilah yang menjadi acuan 

evaluasi selanjutnya.  

 

6.2. Implikasi Hasil Penelitian.  

 Secara teoritis, penelitian ini akan memiliki implikasi pada pembuktian 

teori dari Kaplan dan Norton (2000), bahwa Balanced Scorecard sebagai suatu 
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alat manajemen strategis dapat menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke 

dalam kerangka operasional. Implementasi Balanced Scorecard mengalami 

berbagai perkembangan, penyempurnaan antara lain terlihat dari pemberlakukan 

konsep Balanced Scorecard dari organisasi profit meluas ke organisasi 

pemerintah dan non profit. Sebagai sistem pengukuran kinerja sekaligus 

manajemen kinerja pada organisasi non profit, memang tidak mudah untuk 

diterapkan, butuh proses belajar yang memadai demi kesempurnaan. Keberhasilan 

penerapan Balanced Scorecard di rumah retret dapat menambah daftar penerapan 

konsep Balanced Scorecard pada organisasi non profit.  

 Kebijakan dalam penerapan Balanced Scorecard tidak hanya sekedar 

suatu sistem pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengelola strategi 

organisasi. Pengukuran kinerja organisasi tidak dapat mengandalkan pada kinerja 

bidang keuangan saja.  Konsep Balanced Scorecard dikenal sebagai alat untuk 

mengukur kinerja keuangan (jangka pendek) dan non keuangan (jangka panjang) 

agar dapat memberikan gambaran visi serta strategi organisasi ke dalam suatu 

perangkat pengukuran kinerja dengan menggunakan empat perspektif yaitu 

keuangan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan 

(Koesomowidjojo, 2017). Konsep hubungan sebab akibat memegang peranan 

yang sangat penting dalam Balanced Scorecard terutama dalam penjabaran tujuan 

dan pengukuran masing-masing perspektif (Kaplan & Norton, 2000). Empat 

perspektif yang telah disebutkan diatas mempunyai satu hubungan antara satu 

dengan yang lainnya yang penjabarannya merupakan suatu strategic objectives 

yang menyeluruh dan saling berhubungan. Hal tersebut dimulai dari perspektif 

pembelajaran dan bertumbuh dimana perusahaan mempunyai suatu strategi untuk 

meningkatkan produktivitas dan komitmen personel. Sebagai akibat dari 

peningkatan kompetensi dan komitmen dari personel akan meningkat pula 

kualiatas proses layanan dan kerjasama. Dengan demikian kepercayaan pelanggan 

dan kepuasan pelanggan juga akan meningkat. Akhirnya akan berpengaruh pada 

perspektif keuangan yang ditunjukkan dengan peningkatan kesuksesan dan 

kontinuitas organisasi terlebih peningkatan kesejahteraan. Jadi dari masing-

masing perspektif memiliki peran dan hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu 
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dengan yang lain. Perspektif keuangan sangat dipengaruhi oleh tiga perspektif 

lainya yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, pelanggan, serta bisnis internal. 

 Sementara itu, secara praktis hasil pengukuran kinerja dengan 

menggunakan Balanced Scorecard dapat menjadi peringatan awal bagi rumah 

retret. Dari hasil evaluasi kinerja masih terdapat beberapa titik kelemahan, 

kendala, dan permasalahan yang ditemui. Kendala dan permasalahan tersebut 

dapat menjadi penghambat bagi keberhasilan proses implementasi strategi yang 

sudah dirumuskan jika tidak segera diatasi, maka perlu mempetimbangkan: 

1. Pengintegrasian visi dan misi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

Rumah Retret XYZ. Pengintegrasian disini dimaksudkan bahwa karyawan 

tidak sekedar tahu dan melaksanakan visi dan misi rumah retret tetapi visi 

misi tersebut dihidupi dan menjadi spirit dalam pelayanan. Agar visi misi 

dapat diitegrasikan dalam diri setiap karyawan maka perlu sosialisasi, 

motivasi dan penyadaran setiap saat. Dengan demikian tujuan dari rumah 

retret ini dapat tercapai. 

2. Dalam proses bisnis internal perlu diadakan revitalisasi ruangan yang ada 

di rumah retret. Misalnya karena angka BOR yang sangat kecil, ruang-

ruang yang tidak terpakai dapat dijadikan ruang pembelajaran yang 

menampilkan nilai sejarah, alam, ruang rekreasi untuk nonton bareng. Ada 

tanaman kas yang dihasilkan oleh Rumah Retret XYZ sehingga setiap 

tamu yang datang bisa membawa oleh-oleh kas yang tidak dimiliki oleh 

rumah retret lainnya. Selain tanaman kas yang dapat digunakan sebagai 

buah tangan tanaman atau hasil tanaman dapat digunakan untuk selfie 

yang menjadi tren saat ini. 

3. Meningkatkan promosi dengan memperhatikan pelanggan potensial. 

Promosi dilakukan lewat media elektronik youtube, instragram, facebook 

yang senantiasa diperbarui sehingga setiap orang yang mencari rumah retret 

langsung muncul Rumah Retret XYZ. Bekerjasama dengan dinas sosial, 

pariwisata, pendidikan, dan gereja untuk menawarkan program kegiatan 

bersama. Untuk bidang pendidikan dan pelayanan gereja mendapat harga 

khusus atau pada saat bulan-bulan sepi tamu memberikan discont harga 
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kepada pelanggan. Dari usaha-usaha di atas diharapkan ada peningkatan 

nilai BOR sehingga kesejahteraan karyawan juga meningkat.   

Keberhasilan penerapan Balanced Scorecard pada obyek penelitian dapat tercapai 

jika terpenuhi beberapa faktor-faktor berikut: 

a. Peran pucuk pimpinan yang aktif terlibat langsung dan responsif dalam 

mensosialisasikan visi, misi, tujuan, dan strategi rumah retret. 

b. Komunikasi, baik komunikasi antara pimpinan dan seluruh organisasi 

maupun komunikasi dengan pihak eksternal sehingga tercipta sinergi. 

c. Keterlibatan karyawan dari seluruh pegawai terhadap penerapan sistem 

kinerja Balanced Scorecaard ini. 

d. Reward dan insentif khususnya yang berkaitan dengan kinerja guna memacu 

semangat dan motivasi pegawai. 

e. Sarana dan prasarana; sarana dan prasarana yang masih mengkondisikan 

pegawai untuk tetap dapat melaksanakan pekerjaannya seoptimal mungkin. 

Balanced Scorecard sebagai sistem yang baru bagi Rumah Retret XYZ 

kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam penerapannya karenak beban 

pekerjaan mereka yang sudah banyak, masih harus ditambah dengan membuat 

laporan kinerja, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi. Selain itu 

aplikasi e-performance yang digunakan untuk membuat laporan kinerja pun 

kondisinya pada saat itu masih belum sempurna sehingga menyulitkan mereka 

untuk mengisi datanya. 

 

6.3.  Keterbatasan dan Usulan Penelitian Selanjutnya. 

a. Keterbatasan dalam Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan 

 penelitiah ini antara lain: 

1. Pada saat peneliti mengadakan penelitian di Rumah Retret XYZ 

pelanggan yang datang sangat sedikit sehingga responden yang 

diwawancarai terbatas.    
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2. Kuesioner yang dikirimkan kepada pelanggan yang pernah 

menggunakan rumah retret via email tidak mendapat tanggapan dari 

para pelanggan.  

3.  Peneliti belum merumuskan Key Performance Indicator yang dapat 

menjelaskan indikator kinerja secara jelas, spesifik, dan terukur.  

b. Usulan Penelitian Selanjutnya 

 Dari pengalaman penelitian ini, peneliti mengusulkan untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Peneliti dapat melakukan analisis costing untuk menentukan strategi 

pemasaran dan promosi yang tepat karena selama ini analisa costing 

belum dilakukan secara akurat dan detail sehingga penentuan harga 

lebih besifat perkiraan. 

2. Peneliti berikutnya untuk memperkuat secara teoritis BSC dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan strategi bagi 

organisasi non profit dengan meneliti pada rumah retret yang lain 

3. Peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

menambahkan langkah menyusunan Key Performance Indicator yang 

dapat menjelaskan indikator kinerja secara jelas, spesifik, dan ter


