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1.1 Latar Belakang 

Manajemen kinerja adalah proses yang 

terintegrasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

dukungan dan kontribusi kinerja karyawan sesuai 

dengan tujuan organisasi (Dessler, 2008). Manajemen 

kinerja berada dalam lingkup yang terkait dengan 

kualitas kerja, proses penilaian kinerja, dan strategi 

perusahaan. Dengan menggunakan manajemen 

kinerja yang baik, sebuah organisasi dapat 

menggabungkan antara kebutuhan karyawan dengan 

kebutuhan organisasi dan menjadikan kemampuan 

karyawan sebagai aset yang tidak berwujud (intangible 

asset) (Aguinis, 2009). Penelitian manajemen kinerja 

banyak dilakukan di berbagai sektor industri dan 

menghasilkan dampak yang positif. Dengan adanya 

manajemen kinerja yang terlaksana dengan baik, 

maka perusahaan dapat memberikan standar 

penilaian untuk berkembang, menaikkan karir 

karyawan, ataupun melakukan pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

Penilaian kinerja memiliki tujuan untuk menilai 

hasil kinerja karyawan dan dibandingkan dengan 



yang lainnya dalam jangka periodik tertentu (Dessler, 

2008). Awalnya penilaian kinerja digunakan dalam 

mengevaluasi prajurit militer U.S pada perang dunia 

I. Sistem penilaian kinerja yang pertama digunakan 

adalah merit rating atau penilaian individu yang 

kemudian diadopsi oleh perusahaan. Seiring dengan 

perkembangan jaman, dibuatlah sebuah sistem untuk 

menilai kinerja seseorang dengan cara yang lain.  

Menurut Wirawan (2009) beberapa metode yang 

digunakan seperti metode esai, skala penilaian, 

insiden kritis, standar kerja, peringkat, distribusi 

dipaksakan, skala penilaian berjangkar keperilakuan, 

berbasis hasil, dan penilaian umpan balik 360 derajat. 

Meski banyak metode yang dapat digunakan, pihak 

manajemen sendiri tidak semuanya cocok dengan 

metode yang ada. Permasalahan timbul dari 

banyaknya karakteristik dari masing-masing 

perusahaan yang berbeda dimana mereka kesulitan 

dalam mencapai strategi jangka panjang (Norton, 

1992). Pada tahun 1992 Balanced scorecard mulai 

diperkenalkan untuk menjawab kebutuhan direksi 

untuk dapat mengukur kinerja sisi finansial dan 

operasional dari sebuah organisasi. 

Norton (1992) mengatatkan Balanced scorecard 

memiliki empat perspektif yaitu (1) perspektif finansial 



(financial perspective), (2) perspektif pelanggan 

(customer perspective), (3) perspektif proses bisnis 

internal (internal business process perspective), dan (4) 

perspektif pembelajaran dan perkembangan inovasi 

(innovation and learning perspective). Dengan 

perubahan tuntutan dimana manajemen kinerja 

menjadi sebuah proses strategi, Norton (2001a) 

mengakatakan bahwa balanced scorecard 

berkembang menjadi sebuah konsep untuk dapat 

menjadi alat dalam membantu menciptakan sebuah 

strategi dengan menggunakan lima aspek yang dapat 

diukur. Strategi organisasi didasari oleh lima aspek 

sebagai berikut : (1) menerjemahkan tujuan strategi 

tersebut ke sebuah prosedur kerja, (2) mengatur 

prosedur kerja organisasi untuk ikut dalam tujuan 

strategi, (3) membagi prosedur kerja ke masing-

masing karyawan, (4) membuat tujuan strategi 

sebagai proses yang berlanjut, (5) pemimpin harus 

siap dalam perubahan.  

Ada 60% dari 1000 perusahaan yang masuk 

kedalam majalah Fortune telah menggunakan 

balanced scorecard (Niven, 2006). Bain & Co (2009) 

dalam studinya menyatakan bahwa ada 49% 

organisasi di Amerika Serikat, 54% di Eropa, 52% di 

Asia, dan 56% di Amerika Latin yang sudah 



menggunakan balanced scorecard. Pada tahun 2013 

balanced scorecard juga menduduki peringkat 5 

dalam alat yang dipakai dalam manajemen, urutan 

keenam di Amerika Serikat, urutan pertama di Eropa, 

urutan ke tujuh di Asia, dan dan urutan ke-16 di 

Amerika Latin (Bain&co, 2013). Niven (2006) 

mengatakan balanced scorecard adalah satu dari 75 

penemuan di abad ke-20 yang berguna dan memiliki 

dampak positif oleh The Harvard business Review.  

Balanced scorecard awalnya diciptakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Tetapi seiring 

berkembangnya jaman dan banyaknya tuntutan, 

balanced scorecard mulai digunakan untuk menilai 

kinerja karyawan yang kemudian dikembangkan dan 

dikaitkan dengan manajemen kinerja perusahaan. 

Penggunaan balanced scorecard terhadap penilaian 

karyawan memberikan dampak positif untuk 

karyawan dan memberikan dampak positif juga untuk 

berbagai perusahaan (Rampersad, 2006; Albright 

et.al, 2013; Molina et.al, 2014). 

Meski banyak digunakan, ternyata balanced 

scorecard tidak mudah untuk diadopsi oleh semua 

sektor industri (Margarita, 2008). Pusat penelitian 

balanced scorecard di Amerika 

(balancedscorecard.org, 2015) memiliki data 



perusahaan akuntansi dan bank, universitas, rumah 

sakit, dan perusahaan manufaktur lebih banyak 

menggunakan balanced scorecard. Pada sektor 

industri perhotelan masih jarang untuk menggunakan 

balanced scorecard. Padahal penelitian yang 

dilakukan Sainaghi (2013) mengemukakan bahwa 

balanced scorecard dapat memberikan keuntungan 

termasuk faktor finansial dan non-finansial. 

Penelitian oleh Phillips (1992,2007) 

menemukan bahwa hotel yang menggunakan sistem 

tradisional dapat memberikan keuntungan dengan 

menggunakan efisiensi, tetapi gagal untuk mencapai 

tujuan strategi mereka. Beberapa penelitian 

sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Behn 

(2003), bahwa balanced scorecard memiliki 

kemampuan dalam menggabungkan kebutuhan dari 

pelanggan, pemegang saham, pihak manajemen, dan 

karyawan. Zigan & Zeglat (2010) mengatakan juga ada 

peningkatan dalam pengelolaan intangible assets di 

sektor industri perhotelan. Dengan adanya 

keuntungan ini, maka balanced scorecard seharusnya 

juga dapat digunakan penelitian di sektor industri 

hotel. 

Pada tahun 2010, jumlah hotel di Jawa Tengah 

ada 2559, sedangkan pada tahun 2011, jumlah hotel 



bertumbuh menjadi 2605, dan menjadi 2743 pada 

tahun 2012 (jateng.bps.go.id, 2015). Dengan kata lain 

ada peningkatan sekitar 50 hotel pada tahun 2011, 

dan 140 hotel baru di tahun 2011. Dengan adanya 

peningkatan jumlah hotel, tentu persaingan bisnis 

hotel menjadi lebih ketat. Hotel adalah salah satu 

pilihan tempat tinggal pelancong dalam ataupun luar 

negeri untuk tinggal sementara dalam menikmati 

pariwisata di Indonesia. Menjadi tempat tinggal 

sementara, hotel tentunya harus memiliki tingkat 

pelayanan yang bagus dalam waktu singkat sehingga 

dapat memuaskan pelanggan dan menerima 

kunjungan yang berulang (Al-Rousan, 2010). Memiliki 

nama besar dari hotel tentunya menjadi pilihan utama 

oleh turis yang baru pertama kali datang ataupun 

belum mengerti lokasi pariwisata tersebut (Malik, 

2011). Sektor industri perhotelan memiliki tantangan 

dengan berhadapan pelanggan yang selalu berubah. 

Kasus khusus selalu muncul dan pihak manajemen 

harus siap dengan hal tersebut. Dalam menjalankan 

pelayanan, faktor karyawan menjadi sangat krusial 

(Al-Rousan,2010). Oleh karena itu pihak hotel harus 

dapat terus mengembangkan karyawan mereka 

supaya memiliki kinerja yang baik dan menjaga 

hubungan baik sehingga tidak terjadi tingkat turnover 



yang tinggi (Mei, 2014; Kyarikou, 2012). Dijelaskan 

lebih lanjut, untuk menghasilkan kinerja karyawan 

yang baik haruslah ada sebuah proses supaya 

penilaian kinerja yang rutin dilakukan supaya dapat 

mendukung manajemen kinerja di perusahaan. 

Hotel Santika telah menerima secara dua tahun 

berturut-turut menerima penghargaan Corporate 

Image Award oleh Frontier Consulting pada tahun 

2013 dan 2014. Sebanyak 2.735 responden yang 

terdiri dari 1.034 panel publik, 873 panel manajemen, 

698 panel investor serta 130 panel jurnalis dilibatkan 

tahun 2014, yaitu dengan cara face-to-face interview  

dan juga wawancara lewat telepon terhitung sejak 

Maret hingga April 2014. Pengukuran Corporate 

Image 2014 menggunakan empat dimensi yaitu 

Quality, Performance, Responsibilty dan 

Attractiveness. Dimensi Quality  terdiri dari 4 atribut, 

yaitu perhatian terhadap konsumen tinggi, 

produk/jasa berkualitas tinggi, perusahaan yang 

dapat dipercaya dan perusahaan yang inovatif. Untuk 

dimensi Performance terdiri dari dua atribut yaitu, 

perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh 

dan berkembang juga perusahaan yang dikelola 

dengan baik. Dimensi Responsibility juga terdiri dari 

dua atribut yaitu, perusahaan yang peduli dengan 



lingkungan dan perusahaan yang memiliki tanggung 

jawab sosial. Yang terakhir, dimensi Attractiveness 

terdiri atas dua atribut yaitu perusahaan merupakan 

tempat kerja idaman dan perusahaan memiliki 

karyawan yang berkualitas. Hotel Santika Premiere 

Semarang memulai grand opening pada tanggal 22 

Maret 1990. Hotel Santika Premiere Semarang 

menerapkan sistem penilaian kinerja dengan metode 

Balanced scorecard sejak awal hingga sekarang. 

Balanced scorecard mulai dapat dijalankan dengan 

baik mulai pada tahun 2009.  

Studi-studi empiris (pencarian menggunakan 

ebalanced scorecardohost.com; scribd.com; 

google.com) di Indonesia sendiri sebelumnya lebih 

banyak meneliti tentang penggunaan balanced 

scorecard dalam sektor rumah sakit (contoh : RSUD 

Tugurejo Semarang), bank (contoh : BCA, Bank Jateng 

Semarang, Niaga, Standard Chartered), pemerintahan 

(contoh : BUMN), dan perusahaan manufaktur (contoh 

: Unilever, Semen Gresik). Oleh karena itu, penelitian 

ini menambah studi empiris tentang penerapan 

balanced scorecard dalam sektor industri perhotelan. 

Penelitian ini akan mendeksripsikan bagaimana 

penerapan Hotel Santika Premiere Semarang dalam 

menerapkan balanced scorecard sebagai penilaian 



kinerja karyawan dan keterkaitannya dengan 

manajemen kinerja organisasi. 

 

1.2 Persoalan Penelitian 

(1) Apa tujuan Hotel Santika Premiere Semarang 

menerapkan Balanced scorecard dalam 

penilaian kinerja? 

(2) Bagaimana penerapan Balanced scorecard di 

Hotel Santika Premiere Semarang? 

(3) Apa saja manfaat penggunaan Balanced 

scorecard dalam penilaian kerja di Hotel 

Santika Premiere Semarang? 

(4) Bagaimana kaitan antara penilaian kinerja 

dengan manajemen kinerja yang ada di Hotel 

Santika Premiere Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

(1) Mengetahui dan menganalisa tujuan Hotel 

Santika Premiere Semarang menerapkan 

Balanced scorecard dalam penilaian kinerja. 

(2) Mengetahui dan menganalisa proses yang 

ditempuh oleh Hotel Santika Premiere 

Semarang dalam penerapan Balanced 

scorecard. 



(3) Mengetahui dan menganalisa manfaat yang 

dirasakan setelah menggunakan Balanced 

scorecard dalam penilaian kinerja Hotel 

Santika Premiere Semarang. 

(4) Mengetahui dan menganalisa apa saja 

bentuk kaitan penilaian kinerja dengan 

manajemen kinerja bagi Hotel Santika 

Premiere Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

(1) Menambah penelitian tentang balanced 

scorecard dengan kaitannya terhadap 

manajemen kinerja. 

 Manfaat Praktis 

(1) Sebagai masukan untuk perusahaan yang 

belum memiliki sistem sehingga dapat 

mengerti pentingnya penilaian kinerja dan 

manajemen kinerja. 

(2) Sebagai masukan untuk industri perhotelan 

dalam mengelola kinerja menggunakan 

balanced scorecard dan dikaitkan dengan 

manajemen kinerja. 

 


