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Lampiran 1.. Kuesioner dan Panduan Wawancara 

  

 

KUESIONER PENELITIAN 
 
 

ANALISI KINERJA DAN KONSTRUKSI STRATEGI ORGANISASI 

NIRLABA DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD 

Studi Kasus Pada Rumah Retret XYZ Jawa Tengah 

 
 

Saya adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Soegijapranata Jawa Tengah yang sedang mengadakan penelitian 

dalam rangka penyusunan tesis. Oleh sebab itu, saya memohon bantuan dan 

kerjasama Bapak/Ibu/ untuk mengisi beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini 

sehingga dapat melengkapi data tesis saya. 
 

Saya mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban pada kuesioner 

ini secara jujur dan apa adanya karena identitas dan informasi dari responden akan 

dirahasiakan oleh peneliti.  
 

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih. 
 
 
 

 

           Veronica Kurniati 

 
 

         16-G3-0002 
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Petunjuk Pengisian 
 
 

 Responden dimohon mengisi kolom profil responden sebelum menjawab 

pertanyaan dalam kuesioner 

 Responden dimohon mengisi kuesioner dengan menjawab seluruh 

pertanyaan yang telah disediakan 

 

Identitas Responden 

Mohon isi identitas responden ini dengan kondisi responden yang sebenarnya. 

a. Nama                 : ………………………………………………. 

b. Umur                 : ……………………………………………… 

c. Jenis Kelamin    : ……………………………………………… 

d. Masa kerja       : ........................................................................ 

 

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA  

KUESIONER SWOT BALANCED SCORECARD  

(Koesomowidjojo 2017) 

Perspektif Keuangan: 

1. Apakah asset keuangan selama ini dikelola dengan baik? 

2. Kondisi keuangan yang cukup baik seperti apakah yang ada dalam asumsi 

Anda bagi organisasi ini? 

3. Hal apakah yang akan mendongkrak kekuatan keuangan kita? 

4. Masalah keuangan apakah yang harus segera dituntaskan? 

5. Apakah selama ini pernah mengalami kegagalan dalam keuangan? Apa dan 

bagaimana mengatasinya? 

6. Pasar potensial apa yang bisa kita jajaki pada tiga tahun mendatang? 

7. Stategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan income? 

8. Bagaimana pencapaian kinerja keuangan selama ini?  

9. Upaya efisiensi apa yang dapat dilakukan RR untuk meningkatkan 

pelayanan?  

10. Masalah apa yang mengancam kondisi keuangan kita? 
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11. Apa yang menyebabkan modal kita tergerus dengan cepat?  

Perspektif Pelanggan 

1. Aspek baik apa yang kita miliki menurut pelanggan? 

2. Apa yang menyebabkan pelanggan memilih tempat kita? 

3. Apa yang dikeluhkan oleh pelanggan? 

4. Hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa pelayanan kita disukai oleh 

pelanggan? 

5. Apa yang harus kita lakukan menanggapi keluhan pelanggan? 

6. Pelatihan apa sajakah yang akan meningkatkan pelayanan terhadap 

pelanggan? 

7. Apa penyebab keluhan pelanggan tersebut? 

8. Pelayanan apa yang paling disukai oleh pelanggan? 

9. Apa yang diinginkan oleh pelanggan? 

10. Apa yang kita lakukan untuk mewujudkan keinginan pelanggan? 

11. Apa yang kita persiapkan untuk merebut peluang di pangsa pasar? 

12. Apa kelebihan pesaing kita yang berpotensi merebut pelanggan? 

13. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan angka pelayanan bagi 

pelanggan? 

14. Apa yang harus kita lakukan untuk memuaskan pelanggan? 

 

Perspektif Bisnis Internal 

1. Menurut Anda internal proses manakah yang paling baik? 

2. Apa yang menyebabkan Anda menyebutkan bahwa proses internal yang 

telah disebutkan di atas baik? 

3. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas internal proses? 

4. Pada bagian manakah internal proses dalam organisasi perlu dievaluasi dan 

diperbaiki? 

5. Apa yang menyebabkan kelemahan dalam proses internal? 

6. Apa yang menghambat proses internal? 

7. Proses Internal apa yang harus diperbaiki untuk 5 tahun mendatang? 

8. Proses internal apa yang harus dilakukan untuk merebut peluang? 



 

 

 

viii 

 

 

9. Proses internal mana yang paling banyak dikeluhkan pelanggan? 

10. Alternative apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman internal 

yang kita hadapi?  

11. Apa yang membuat Anda semangat bekerja? 

12. Apa yang membuat Anda bertahan bertahun-tahun bekerja di sini? 

 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

1. Menurut Anda apa yang membuat SDM kita jauh lebih unggul daripada 

SDM pesaing? 

2. Menurut Anda, SDM manakah yang memiliki kinerja dan keahlian terbaik? 

3. Menurut Anda bagaimana cara mengembangkan keahlian labih lanjut dari 

SDM yang ada pada organisasi kita? 

4. Menurut Anda apa yang harus dilakukan organisasi kita agar SDM tidak 

dapat tersaingi oleh pesaing?  

5. Menurut Anda apa yang membuat SDM dapat tertinggal dengan SDM 

pesaing? 

6. Menurut Anda, SDM manakah yang memiliki kinerja dan keahlian 

terburuk? 

7. Menurut Anda, apa kelemahan yang dimiliki organisasi di bidang SDM? 

8. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? 

9. Keahlian apakah yang dimiliki SDM agar dapat melajitkan prestasi 

organsasi? 

10. Bagaimana cara organisasi meraih peluang SDM yang baru? 

11. Apa yang harus dilakukan organisasi agar SDM bisa meminimalkan 

kegagalan? 

12. Apa yang harus dilakukan tiap individu yang terlibat dalam organsasi agar 

dapat meminimlakan kegagalan?  
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Lampiran 2. Kuesioner Riset SWOT  

 

Kuesioner Riset SWOT 

Mohon isi identitas responden ini dengan kondisi responden yang sebenarnya. 

a. Nama                : …………………………………………………. 

b. Bagian              : …………………………………………………. 

c. Jenis Kelamin   : ………………………………………………… 

d. Usia                  : …………………………………………………. 

Cara pengisian: 

Nilailah sesuai dengan kondisi saat ini dengan acuan sebagai berikut: 

Penilaian Kondisi Saat ini Urgensi penanganan 

Angka Indikator Huruf Indicator 

1 Sangat Kurang a Tidak Ungen 

2 Kurang b Kurang urgen 

3 Cukup c Urgen 

4 Baik d Sangat Urgen 

5 Sangat Baik   
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No Indikator 

Penilaian Kondisi Saat ini Urgensi Penanganan 

1 2 3 4 5 a b c d 

Kekuatan 

 Likuiditas organisasi (untuk 

mengetahui kemampuan 

organisasi dalam memenuhi 

kewajiban dengan harta lancar 

yang dimiliki) 

         

 Retabilitas organisasi 

(kemampuan organisasi dalam 

membayar utang jangka 

panjang pada saat organsasi 

dibubarkan) 

         

 Solvabilitas organisasi (untuk 

mengukur kemampuan 

organisasi dalam menghasikan 

laba selama periode tertentu) 

         

 Keramahan petugas front 

office 

         

 Kecepatan dan tanggapan 

terhadap pelanggan 

         

 Lingkungan kerja yang 

mendukung 

         

Kelemahan 

 Keterlambatan dalam 

pelayanan 

         

 Kecepatan pelayanan atas 

komplain pelanggan 

         

 Ketidaksesuain biaya          

 Ketidaktersediaan jasa yang 

diingkan 

         

Peluang  

 Pelayanan jasa yang dijanjikan          

 Kelengkapan sarana dan 

prasarana 

         

 Tren pelayanan online          

 Harapan stakeholder 

(masyarakat, kelompok, 

individu yang terkait) atas jasa 

yang ditawarkan organisasi 
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Ancaman 

 Keterbatasan dana          

 Kompetisi antar rumah retret           
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Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Pelanggan 

Hasil Wawancara kepada pelanggan 

Pelanggan Lama Pelanggan Baru 

Tanggapan Tanggapan 

Positif Kekurangan/usulan Positif  Kekurangan/usulan  

Pilihan kamar 
Taman monoton blm 

ada variasi 
Kamar tidur luas 

Washtafle ruang makan 

tersembunyi 

Pilihan ruang 

pertemuan 

Ada pojok ruang 

baca dan rekreasi 

(tv) 

Dapat menjadi 

alternative pilihan 

tempat 

Tempat autbond tidak 

ada 

Dekat dengan 

kantor 

Halaman parkir 

kurang terang 

Menu yang 

diberikan standar 

seperti rumah retret 

yang lain 

TV di ruang makan 

belum dipakai dg baik 

Sudah kenal 

dengan 

karyawan 

Taman belakang 

diperindah. Dibuat 

ruang utk pertemuan 

 
Kamaar tidur bawah 

panas 

Bisa 

memilih/pesan 

menu 

Lapangan untuk 

berdinamika outdoor 

kurang luas 

Karyawan mau 

menyiapkan menu 

untuk makan pagi 

jam 006.00 

 

Cepat 

menanggapi 

keluhan 

disediakan Alkitab di 

kapel 
Karyawan ramah 

Dijadikan tempat 

pembelajaran anak-

anak 

Karyawan 

ramah, 

Saund system kurang 

jelas 

Taman yang rindah 

dan bersih 

Menyediakan hasil 

kebun:saayuran 

Rasa 

kekeluargaan 
  

Ada tanaman yang 

berbuah 

Taman yang 

rindang 
 Tenang, nyaman  

Kamar mandi 

bersih 
 

Kamar mandi dan 

WC bersih 

Tidak memiliki toko 

souvenir 

Memiliki 

view yang 

indah 

 

Bagi peziarah/transit 

harga masih dirasa 

murah 

Bagi tingkat 

sekolah/Mahasiswa 

merasa mahal 

Banyak 

tempat duduk 

di taman 

 
Nyaman untuk 

transit 
 

Dapat menjadi 

tempat utuk 

pembinaan 

karakter 

 

Petugas front office 

mengantar tamu 

sampai ke kamar 

Diberi suara alam 

seperti suara burung 

atau ayam kate 

Terbuka untuk 

umat non 
 

Meskipun rumah 

retret, tamu tetap 
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Kristen bisa beraktifitas 

(tidak harus tenang) 

Biaya 

terjangkau 
 

Dapat dicari di 

google map. 
 

Fasilitas wi-fi 

free 
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Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Pengurus dan karyawan Rumah Retret 

XYZ 

Hasil Kuesioner dari karyawan 

1) Keunggulan SDM yang dimiliki karena 

- Masih muda-muda dan pemikirannya luas 

- SDM yang dibina 

- Memiliki semangat, ulet, bekerjasama dengan baik 

- Kekompakan/kerjasama 

- Memiliki layanan dapur, room servis dan sekretarian yang baik  

2) Peluang  

- Diberi pelatihan untuk meningkatkan kinerja 

- Diberi modal 

- Pembinaan untuk karyawan, perkataan/tingkah laku atasan menyenangkan 

karyawan 

- Kunjungan ke rumah retret lain sebagai pembanding 

- Diberi kesempatan dan kepercayaan 

3) Agar  SDM tetap memiliki kualitas yang baik:  

- Diberi pembinaan/pelatihan 

- Perubahan sistem 

- Kesempatan 

- Kembali kepersonalitasnya 

- Kekompakan seta pengembangan dalam masing-masing bidang 

- Meningkatkan kesejahteraan 

- Menjaga mutu pelayanan 

- Adanya evaluasi dan pembaruan, antara pengelola dan karyawam 

4) Kelemahan  

 Karyawan  

- Rendahnya pendidikan 

- Tidak memiliki kentrampilan  

 Kelemahan di dalam bisnis internal  

- Kurangnya info yang diberikan saat interview penerimaan karyawan baru 
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- Rekrutmen pegawai (2x) 

- Penerimaan karyawan yang asal-asalan 

- Kurangnya kekompakan 

- Menjalankan tugas tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, seenaknya 

sendiri 

- Kurang tegas dalam mengambil keputusan 

- Kelelahan mengatasi SDM yang kurang bertanggungjawab 

5) Cara mengatasi masalah tersebut 

- Dibutuhkan cara dalam mengelola dan perencanaan SMD tepat guna 

sehingga SDM bisa efektif dan efisien, memperbaiki sistem organisasi 

- Diberi pelatihan dan pendidikan tentang pekerjaan yang ditekuni 

- Rekrutmen karyawan yang terencana 

- Mencari karyawan yang bisa bekerja sesuai bidangnya 

6) Cara organisasi meraih peluang SDM yang baru 

- Banyak belajar dan mengumpulkan informasi 

- Pelatihan, pembinaan, rekruitmen, perubahan sistem dan evaluasi 

- Rekrutment yang selektif dan terencana dengan matang 

- Rekrutmen SDM yang benar-benar siap bekerja 

- Menawarkan gaji yang lebih tinggi 

- Rekreasi bersama 

7) Yang harus dilakukan organisasi agar SDM dapat meminimalkan 

kegagalan: 

- Memberikan pengarahan, bimbingan, dan memotivasi, memperbaiki sistem 

dalam organisasi 

- Belajar dari kegagalan yang pernah dialami 

- Seleksi SDM yang berbobot 

- Penerimaan karyawan/SDM tidak adal-asalan 

- Komunikasi antar karyawan, komunikasi karyawan dengan atasan 

- Memberikan dorongan dan semangat 

- Menambah karyawan dan ada control pada bagian wisma 
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8) Yang harus dilakukan tiap individu dalam organsasi agar dapat 

meminimlakan kegagalan?  

- Harus ada informasi/komunikasi antar individu, unit, dan tidak bekerja 

sesuka hati 

- Mau menerima kritik dan saran 

- Meningkatkan kreatifitas 

- Mengembangkan ketrampilan yang dimiliki 

- Terus belajar untuk memperbaiki diri 

- team work yang solid  

- Solidaritas dan kerjasama team 

- Kerja keras dan semangat untuk maju 

- Menjalin kerjasama yang baik 

- Meningkatkan komunikasi  

- Bertanggung jawwab terhadap tugasnya masing-masing 
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Lampiran 4 1Lembar Hasil Cek Anti Plagiasi 
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