
BAB 4 HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

Hotel Santika Premiere Semarang dimiliki dan 

dikelola oleh PT. Grahawita Santika yang berkantor 

pusat di Jl. Melawai VII / 7 Kebayoran Baru Jakarta. 

PT. Grahawita Santika memiliki visi untuk menjadi 

jaringan Hotel pilihan utama yang terbesar di 

Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara membangun 

dan mengelola hotel milik sendiri, mengelola hotel 

milik pihak lain serta mengembangkan jaringan 

franchise. Sedangkan misi nya adalah menciptakan 

nilai lebih bagi stakeholders dengan menyajikan 

produk bermutu disertai pelayanan profesional yang 

ramah dalam mewujudkan “Sentuhan Indonesia” 

sebagai citra Santika. Hotel Santika Premiere 

Semarang sendiri memiliki misi untuk menjadi hotel 

yang kompeten, tangguh serta mampu bersaing dalam 

skala regional maupun nasional. 

Hotel Santika Premiere Semarang memiliki 

lokasi yang strategis di pusat kota semarang. Hotel 

Santika berada di Jl. Pandanaran No. 116-120, dan 

memiliki bangunan dengan luas 12.000m2, diatas 

tanah seluas 6.000m2, sekitar 20 menit dari bandara, 



5 menit dari Simpang Lima Semarang. Hotel Santika 

Premiere Semarang mengoperasikan 125 kamar pada 

awal berdiri tahun 1990. Sekarang Hotel Santika 

Premiere Semarang memiliki total 128 jumlah kamar 

yang dibagi menjadi : (1) 83 kamar Deluxe, dengan 

luas 6,5 m x 3 m, (2) 17 kamar  Executive dengan luas 

6,5 m x 6 m, (3) 15 kamar Premiere Executive dengan 

luas 8 m x 3,5 m, (4) 7 kamar Superior Suite dengan 

luas 8,6 m x 5 m, (5) 5 kamar Premiere Suite dengan 

luas 8 m x 8 m, (6) 1 kamar Presidential Suite dengan 

luas 10 m x 8m, (7) Driver Room dengan luas kamar 3 

m x 3 m. 

 

4.2 Tujuan dan Alasan Menggunakan 

Balanced scorecard 

Hotel Santika Premiere Semarang 

menggunakan balanced scorecard sesuai dengan 

keputusan PT. Grahawita Santika Jakarta (lihat 

lampiran 1). Berikut adalah tujuan dan alasan Hotel 

Santika Premiere Semarang untuk menggunakan 

balanced scorecard dalam sistem manajemen kinerja 

mereka. 

 

 



Tabel 4.1 Tujuan Hotel Santika Premiere Semarang 
Menggunakan balanced scorecard 

No Tujuan 

untuk.. 

Tujuan Hotel Santika Premiere Semarang 

1 Strategi Untuk menyusun sebuah strategi 

perusahaan, diperlukan data yang valid 

dalam jangka periodik tertentu. Dengan 
adanya balanced scorecard yang memiliki 

hasil penilaian dengan skala yang sudah 

ditetapkan, maka perusahaan akan dapat 

menentukan strategi untuk jangka pendek 

dan jangka panjangnya. Dalam hal ini Hotel 

Santika memulai menentukan strategi 
dalam satu tahun mulai bulan Juli dan 

akan ditetapkan pada bulan Oktober atau 

November.  

2 Administra

si 

Dengan adanya balanced scorecard, 

perusahaan dapat memberikan keputusan 

administratif. Hotel Santika Premiere 
Semarang menggunakan balanced 
scorecard sebagai data yang untuk 

menemukan right man in the right place, 

penghargaan (dapat berupa kenaikan karir 

ataupun gaji). 

3 Informasi Dengan adanya balanced scorecard dapat 

dirasakan adanya informasi yang 

didapatkan lebih detail sesuai dengan 

pekerjaan masing-masing karyawan. 

Karyawan dapat mengerti masing-masing 
bobot dari job desctiption. 

4 Perkemban

gan 

Masing-masing department head ataupun 

supervisor dapat mengetahui letak 

kesalahan atau bagian yang dirasa kurang 

dan dapat memberikan pelatihan bagi tim 

mereka. 



5 Pemelihara

an 

Organisasi 

Balanced scorecard membantu Hotel 

Santika untuk dapat terus bertahan 

ditengah penuhnya persaingan Hotel. 
Dengan adanya balanced scorecard Hotel 

Santika dapat terus melakukan perbaikan 

sehingga dapat tetap memberikan 

pelayanan yang terbaik dengan image Hotel 

Santika sendiri. 

6 Dokument

asi 

Balanced scorecard menyimpan indikator 

standar yang sudah disepakati saat proses 

sosialisasi.  

Sumber : wawancara Hotel Santika Premiere Semarang (2014-

2015) 

 

Hotel Santika Premiere Semarang 

menggunakan balanced scorecard dikarenakan 

dengan menggunakan sistem penilaian ini Hotel 

Santika Premiere Semarang merasakan sangat 

dibantu. Meski pada saat awal implementasi, 

menerapkan balanced scorecard adalah hal yang 

sangat sulit. Dikatakan PT. Grahawita Santika 

menggunakan pihak ketiga dari Singapore untuk 

membantu membuat balanced scorecard. Setelah 

balanced scorecard dapat berjalan dengan stabil, 

maka Hotel Santika sendiri dapat merasakan 

kemudahan seperti dapat menyusun sebuah program 

kerja sesuai dengan target yang diberikan oleh pusat. 

Target pusat adalah target berupa angka dan harus 

ditulis menjadi sebuah program kerja yang dapat 



dijalankan oleh masing-masing karyawan dengan 

komitmen. 

Selanjutnya secara administratif pun Hotel 

Santika sendiri dapat menentukan keputusan-

keputusan administratif seperti kenaikan gaji, 

kompensasi hasil kinerja, hingga menentukan right 

man in the right place. Hal ini dapat dilaksanakan 

karena penilaian dilaksanakan sesuai dengan standar 

yang berlaku. Standar baku yang digunakan balanced 

scorecard dapat dihitung oleh masing-masing 

karyawan dan jika ada ketidaksamaan saat evaluasi, 

karyawan ataupun perusahaan dapat berargumen 

menggunakan data yang ada. Dengan memiliki data-

data yang lengkap, maka Hotel Santika sendiri dapat 

mengamati sejauh mana pencapaian target dalam 

satu tahun, apakah masih ada hal yang perlu dicatat 

sehingga dapat dipertimbangkan dalam strategi 

periodik depan, ataukah menganalisa mengapa masih 

ada hal yang mendapatkan rapor merah. 

Informasi tentang bobot yang ada dalam 

masing-masing job description juga diberikan secara 

jelas. Dalam balanced scorecard yang digunakan Hotel 

Santika ada dua aspek yang dinilai. Pertama adalah 

KPI (Key Performance Indicator) yang sudah 

ditentukan oleh pusat dan job description yang sudah 



ditandatangani saat sosialisasi penilaian kinerja di 

awal tahun. 

Hotel Santika sudah berumur 25 tahun dengan 

disain bangunan yang tidak baru lagi. Oleh karena itu 

Hotel Santika sendiri terus berkembang dengan 

adanya perbaikan dari karyawan, sistem kerja, 

produk, dan terus membangun brand image secara 

positif sehingga dapat terus bersaing. Hotel Santika 

memiliki strategi untuk memberikan pelayanan lebih 

dalam hal cita rasa makanan yang didapatkan dari 

guest comment. 

 

 

Tabel 4.2 Alasan Hotel Santika Premiere Semarang 
memilih balanced scorecard. 

No Aspek 
balanced 
scorecard 

Alasan Hotel Santika Premiere Semarang 

1 Learning & 

Growth 

Perspective 

 Organisasi dapat berjalan lebih 
efektif dengan mengerti adanya 

pendapatan dibandingkan dengan 

jumlah karyawan yang ada. 

 Perusahaan dapat mengetahui 
kompetensi dari masing-masing 

karyawan dan menentukan 

pelatihan serta pengembangan yang 

terbaik. 

2 Internal 

Business 
Process 

Perspective 

 Perusahaan dapat mengembangkan 
fasilitas dan pelayanan dengan 

adanya evaluasi dari pelanggan. 

 Perusahaan memiliki standar yang 
konsisten (SQMS dan I.Home,  lihat 
Lampiran 2 & 3). 



3 Customer 

Perspective 
 Menjadikan Hotel Santika Premiere 

Semarang yang mengutamakan 

pelayanan terhadap pelanggan 

dengan cara membandingkan 
ukuran standar yang dimiliki 

dengan komentar pelanggan. 

4 Financial 

Perspective 
 Perusahaan dapat mengetahui 

efisiensi keuangan dari masing-

masing department. 

 Kas perusahaan dapat diarahkan 
secara optimal 

Sumber : wawancara Hotel Santika Premiere Semarang (2014-

2015) 

 

Hotel Santika Premiere Semarang menerapkan 

sistem penilaian kinerja menggunakan Balanced 

scorecard. Dimulai sejak didirikan hingga sekarang 

dapat berjalan lancar, Hotel Santika terhitung sudah 

berganti tiga kali untuk sistem komputerisasi. 

Balanced scorecard dipilih sesuai dengan keputusan 

dari pihak PT. Grahawita Santika supaya seragam 

dengan seluruh cabang hotel yang dimiliki. Awalnya 

balanced scorecard digunakan untuk mengukur 

kinerja perusahaan saja yang kemudian berkembang 

hingga dapat digunakan untuk menilai karyawan 

masing-masing. Dengan adanya balanced scorecard, 

Hotel Santika dapat mengelola perusahaan dan 

karyawan dengan baik. Dari sisi pengisian posisi yang 

kosong karena ditinggalkan oleh karyawan yang 

pindah ke perusahaan lain, mengukur kinerja baik 



pencapaian target perusahaan ataupun karyawan, 

pencapaian karir, hingga pemberian penghargaan 

untuk karyawan baik berupa kenaikan karir ataupun 

bonus gaji. 

Hotel Santika Premiere Semarang memulai 

proses balanced scorecard dari financial sampai 

kepada aspek learning & growth. Dengan adanya 

balanced scorecard, aspek financial perusahaan juga 

lebih terukur jelas. Bagaimana target perusahaan 

dalam satu tahun kedepan akan dibicarakan dalam 

proses budgeting dimana masing-masing Department 

Head akan memberikan rancangan biaya operasional 

mereka dalam satu tahun. Tugas manajemen adalah 

bagaimana menyatukan antara target Hotel Santika 

dalam satu tahun dibandingkan dengan rancangan 

biaya operasional hotel secara keseluruhan. Hal 

paling mudah yang dapat dilakukan untuk mengukur 

dalam aspek keuangan adalah pendapatan masing-

masing department. 

Customer perspective yang dimasukkan 

kedalam balanced scorecard adalah bagaimana dapat 

memenuhi permintaan customer dan disesuaikan 

dengan standar Hotel Santika. Mengetahui keinginan 

customer dapat diperoleh dari guest comment atau 

komentar dari tamu. Guest comment dapat ditemui di 



kamar, resepsionis, dan restoran. Jabatan Front Office 

(F.O) memiliki peran penting dalam mengumpulkan 

data guest comment. Seorang F.O memiliki target 

banyaknya jumlah guest comment baik kepuasan atau 

keluhan tamu yang menginap atau sekedar 

menggunakan fasilitas hotel. Dengan terkumpulnya 

guest comment maka Hotel Santika dapat mengerti 

kebutuhan pelanggan dan mengevaluasinya. Evaluasi 

dapat dilakukan dengan pertimbangan tetap memilih 

standar hotel atau mengganti sesuai dengan 

keinginan pelanggan.  

Dalam aspek internal business process, dengan 

adanya balanced scorecard Hotel Santika Premiere 

Semarang dapat merancang apa yang harus 

dilakukan perusahaan dalam mencapai target. Hotel 

Santika memiliki standar yang ditulis didalam aspek 

ini seperti audit dari Indonesian Home, dan SQMS 

(Santika Quality Management System). Seluruh audit 

sebelumnya dilakukan oleh pusat dan dilakukan 

tanpa sepengetahuan masing-masing cabang hotel. 

Hasil penilaian didapatkan dari salah satunya 

mewawancarai beberapa perusahaan yang sudah 

menjadi repeater guest di Hotel Santika. Nilai ini 

merupakan salah satu aspek yang sudah dibakukan 

oleh PT. Grahawita Santika. Alasan selanjutnya 



adalah supaya dapat mengukur bagaimana hotel 

dapat menawarkan product yang terbaik untuk 

pelanggan. Cara yang digunakan akan diukur dalam 

aspek ini. Beberapa cara seperti untuk membuat 

special event, publikasi positif ke media masa, 

improvisasi yang dilakukan, melakukan sales call, 

dan mengerti jumlah komplain yang diterima.  

Aspek learning & growth  adalah bagaimana 

cara Hotel Santika mengelola karyawannya supaya 

dapat terus berkembang dengan cara memberikan 

pelatihan yang dilaksanakan baik dalam pertemuan 

bulanan, ataupun pertemuan setiap pagi. Hotel 

Santika juga memiliki keputusan untuk terus 

melakukan coaching baik di lapangan langsung 

ataupun pelatihan bagi masing-masing karyawan. Hal 

ini dianggap efektif dikarenakan hotel adalah sebuah 

bisnis yang bergerak dengan mengutamakan 

hospitality atau keramah-tamahan kepada pelanggan. 

Pelatihan dilakukan supaya karyawan dapat mengerti 

SOP yang berlaku di Hotel Santika Premiere Semarang 

sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. 

Beberapa penilaian yang masuk kedalam aspek 

learning & growth adalah prosentase kesesuaian 

karyawan sesuai dengan kemampuan dan jabatan 

yang sekarang, prosentase dari training yang 



terealisasi, dan prosentase dari karyawan yang ikut 

dalam pelatihan. 

 

4.3 Tahap Implementasi Balanced 

scorecard 

Pelaksanaan balanced scorecard yang 

dilakukan rutin oleh perusahaan dibagi menjadi tiga 

tahap. Tahap awal adalah perencanaan, kemudian 

dilanjutkan dengan  sosialisasi dan pelaksanaan, dan 

kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. 

 

Tabel 4.3 Tahap dan Proses Implementasi balanced 
scorecard secara rutin di Hotel Santika Premiere 
Semarang 

No Tahap 

Impementasi 

Proses 

Implementasi 

Langkah yang diambil 

1 

Perencanaan 

Assesment Menilai pencapaian 
target yang diperoleh 

dari bulan Januari – 

Juli. 

2 Strategy Menetapkan target 

perusahaan tahun 

depan dan cara untuk 

mencapai target. 

3 Objective Membuat kegiatan 
kerja selama satu 

tahun. 

4 Performance 

Measures 

Memberikan bobot 

pada masing-masing 

KPI. 

Membuat indeks skala 
penilaian untuk 

masing-masing KPI. 



5 Automation Hotel Santika Premiere 

Semarang memiliki 

sistem yang sudah 
online untuk seluruh 

Hotel Santika se-

Indonesia. 

6 Sosialisasi 

dan 

pelaksanaan 

Cascade Dari hasil perencanaan 

balance scorecard 

perusahaan, tugas 
Department Head 

adalah membuat  KPI 

dan bobot masing-

masing karyawan. KPI 

didapatkan dari 
sebagian balanced 
scorecard perusahaan 

dan job description. 

7 Evaluasi Evaluation Evaluasi dari balanced 
scorecard dilakukan 

dalam jangka waktu 1 

dan 3 bulan (jika 

diperlukan)  Juli (PK-

I),Desember( PK-II). 

Sumber : wawancara Hotel Santika Premiere Semarang (2014-

2015) 

 

Hotel Santika Premiere Semarang mulai 

merancang apa saja yang dibutuhkan pada tahun 

periodik berikutnya pada bulan Juli dan akan diakhiri 

pada bulan November. Perancangan ini dibagi dalam 

beberapa tahap. Tahap pertama adalah merancang 

budget yang diperlukan, target, dan program yang 

akan dilaksanakan tahun depan. PT. Grahawita 

Santika sudah memiliki standar baku yang harus 

dipenuhi (lihat lampiran 1). Hotel Santika Premiere 



Semarang memiliki skala 1 sampai 5 dengan 

perhitungan : 1 = jauh dibawah target, 2 = belum 

mencapai target, 3 = mencapai target, 4 = melebihi 

target, 5 = istimewa. 

Rapat tahap awal dilaksanakan pada bulan Juli 

hingga sekitar bulan Agustus. Setelah rapat pertama 

membuahkan hasil yaitu penetapan target, budget, 

dan program-program yang akan dilaksanakan, maka 

tahap berikutnya adalah tugas dari GM yang harus 

mempresentasikan dalam rapat tahunan di Jakarta 

yang dihadiri oleh seluruh GM dari berbagai cabang 

Hotel Santika. Hasil dari rapat ini adalah penetapan 

budget, target, dan program yang nantinya harus 

dijalankan oleh masing-masing hotel. 

Tahap selanjutnya adalah tugas dari tim Hotel 

Santika Premiere Semarang untuk membuat program 

yang lebih detail untuk masing-masing karyawan. 

Bulan September hingga November adalah waktu yang 

dimiliki masing-masing Department Head untuk 

membuat program masing-masing. Program dilihat 

berdasarkan data yang ada dari pencapaian hingga 

bulan September atau Oktober dan budget yang 

tersisa. Rapat ini membahas tentang program yang 

direncakan termasuk didalamnya aspek bobot 



masing-masing penilaian dan menentukan KPI untuk 

masing-masing departemen. 

Pada bulan November awal, balance scorecard 

masih berupa rancangan penilaian untuk perusahaan 

dan masing-masing bagian secara keseluruhan. Tugas 

selanjutnya para Department Head adalah menyusun 

KPI untuk masing-masing departemennya (lihat 

lampiran 4 & 5). KPI diperoleh dari hasil rapat 

sebelumnya yaitu target tahun depan, dan job 

description dari masing-masing karyawan. Pada akhir 

bulan, balanced scorecard harus sudah selesai dibuat 

dan disahkan oleh GM. 

Bulan Desember adalah bulan untuk penilaian 

kinerja terakhir dalam periode tahunan dalam hal 

pencapaian target hotel termasuk didalamnya 

pencapaian target untuk masing-masing karyawan. 

Evaluasi dilakukan dengan cara memanggil satu-per-

satu karyawan oleh masing-masing Department Head. 

Setelah evaluasi berakhir, maka pada awal tahun 

akan diumumkan target perusahaan dan juga 

balanced scorecard untuk masing-masing karyawan. 

Sosialisasi target masing-masing karyawan dilakukan 

oleh Department Head dan disahkan dengan adanya 

tanda tangan keduabelah pihak (lihat lampiran 4). Ada 

beberapa poin yang harus diperhatikan dalam 



pengisian nilai yang dimiliki masing-masing karyawan 

(1) Formulir RKK (Rencana Kinerja Karyawan) diisi 

untuk satu periode, diisi & disepakati pada awal 

periode (ditandatangani oleh Karyawan dan 

Atasannya), (2) Formulir RKK dibuat rangkap 3(tiga) 

untuk Karyawan, Atasan, & SDM, (3) Total bobot KPI 

adalah 70&, (4) Pengisian RKK yang berisi KPI dan 

Target harus memenuhi prinsip Spesifik, Terukur, 

Disepakati oleh Karyawan dan Atasannya, Realistis 

dengan Batas Waktu yang jelas, (5) Pencapaian atau 

realisasi dari RKK akan dinilai sebagai aspek Hasil 

kerja pada akhir periode PK-1 (Juni) dan akhir periode 

PK-2 (Desember). 

 

4.4 Manfaat Menggunakan Balanced 

scorecard 

Tabel 4.4 Manfaat dalam menggunakan balanced 
scorecard di Hotel Santika Premiere Semarang 

No Manfaat Untuk.. Manfaat yang dirasakan 

1 Perusahaan  Nilai dari perusahaan 
diperlihatkan oleh General 

Manager. 

 Perusahaan dapat memiliki 
standar nilai ukur sehingga target 

perusahaan dapat terlihat jelas 

sesuai dengan pencapaian yang 

ada. 

 Lebih cepat menemukan letak 
kesalahan perusahaan dengan 

melihat bagian yang menerima 



rapor merah dalam balanced 
scorecard. 

2 Manajer  Manajer dapat mendelegasikan 
pekerjaan dengan membagi 
pekerjaan sesuai dengan job 
description masing-masing. 

 Dapat menilai sesuai dengan hasil 
pencapaian sehingga 
mempermudah dalam 

pengambilan keputusan. 

3 Karyawan  Fleksibel dalam menjalankan 
kerjanya, karena lebih dituntut 

kreatifitas dalam menjalankan 

tugasnya. 

 Pelatihan lebih tepat sasaran dan 
terasa lebih efektif. 

 Mengerti apa yang harus dicapai 
dan bagaimana cara mencapainya. 

 Penilaian adil karena didukung 
dengan data yang valid 

Sumber : wawancara Hotel Santika Premiere Semarang 

(2014-2015) 

 

Perusahaan dapat dinilai dari pencapaian nilai 

General Manager (GM). Dalam hal ini PT. Grahawita 

Santika menilai hasil kinerja Hotel Santika Premiere 

Semarang dari hasil balanced scorecard GM. 

Sedangkan GM sendiri memperoleh nilai dari 

pencapaian target masing-masing bawahannya dan 

berlaku juga untuk Department Head yang 

memperoleh nilai dari bawahannya dan terus 

berlanjut sampai level staff. Oleh karena itu karyawan 

paling bawah pun menjadi penting dan harus terus 

dikembangkan. Akibatnya perusahaan harus dapat 



memberikan training and coaching untuk seluruh 

karyawan baik didalam forum ataupun langsung di 

lapangan. 

Manfaat lainnya yang dirasakan adalah manajer 

lebih mudah untuk melihat hasil pencapaian pada 

jangka periodik tertentu. Dengan mengerti pencapaian 

saat ini, maka manajer dapat mengambil keputusan 

supaya tindakan tersebut dapat membantu mencapai 

target ataupun menentukan target baru pada tahun 

mendatang. 

Bagi karyawan dengan adanya balanced 

scorecard ini, mereka merasakan lebih fleksibel dalam 

menjalankan tugas. Karyawan diberi job description 

dan SOP yang ada tetapi dituntut untuk kreatif dalam 

menjalankan tugasnya. Hal ini juga berimbas dalam 

skala penilaian yang nantinya akan dapat 

mempengaruhi kompensasi yang diterima. 

 

4.5 Kaitan Balanced scorecard dengan 

Manajemen Kinerja 

Dengan adanya balanced scorecard di Hotel 

Santika, maka perusahaan dapat merancang program 

kerja selama satu tahun. Strategi yang sudah dibuat 

haruslah dijalankan dengan baik. Seluruh rangkaian 



kegiatan terus berkelanjutan selama satu tahun dan 

akan dievaluasi berkala dalam beberapa periode. 

Manajemen kinerja dalam Hotel Santika dapat dilihat 

dalam bagaimana penerapan balanced scorecard 

dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan 

sistem kompensasi gaji dan menentukan karyawan 

tepat sesuai dengan kemampuannya. 



 

Gambar 4-1 Hubungan keterkaitan manajemen kinerja dan penilaian 
kinerja menggunakan balanced scorecard di Hotel Santika Premiere 
Semarang 



Kaitan balanced scorecard dengan manajemen 

kinerja yang dilakukan Hotel Santika Premiere 

Semarnag, dapat dilihat dari seluruh rangkaian 

kegiatan yang rutin dilakukan didasari oleh hasil 

penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang dimaksud 

adalah hasil dari penilaian masing-masing karyawan 

yang sudah dikumpulkan menjadi satu dan menjadi 

nilai dari Hotel Santika Premiere Semarang. 

Hotel Santika Premiere Semarang memiliki dua 

kali penilaian kinerja yang memiliki tujuan berbeda. 

Penilaian Kinerja I (PK I) ditujukan untuk menentukan 

target perusahaan dan strategi untuk pencapaian 

pada tahun depan. PK I didasarkan oleh pencapaian 

perusahaan dimulai dari bulan Januari hingga Juni. 

Penilaian Kinerja II (PK II) digunakan dalam 

pemberian kompensasi yang dapat berupa bonus 

material berupa gaji, ataupun peningkatan karir, 

hingga dapat berpindah divisi jika memang 

memungkinkan. Tidak menutup kemungkinan juga 

untuk memberikan sanksi berupa pendisiplinan 

seperti menerima surat peringatan (SP) 1 hingga 3. 

Hotel Santika Premiere Semarang juga memiliki 

proses pengembangan dan pelatihan karyawan yang 

terus dilakukan berkala dalam jangka waktu satu dan 

tiga bulan untuk pelatihan dan pengembangan 



karyawan. Hal ini ditujukan supaya karyawan dapat 

terus berkembang dalam menghadapi situasi yang 

terus berubah dan karyawan baru juga cepat 

memahami lingkungan kerja mereka. 

Dalam tahapan sosialisasi, Hotel Santika 

Premiere Semarang dimulai dari para Department 

Head yang memberikan RKK yang berupa target dan 

apa saja yang akan masing-masing karyawan. Target 

dan pekerjaan tersebut yang nantinya akan dinilai 

oleh perusahaan. Proses awal karyawan dapat 

mengajukan negosiasi atau bargaining yaitu proses 

tawar menawar jika karyawan merasa target yang 

diberikan perusahaan terlalu tinggi atau dirasa 

overload. Hal ini akan dilakukan hingga mencapai 

sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tanda 

tangan diperlukan setelah karyawan sudah mengerti 

tentang target mereka dan apa saja yang harus 

dikerjakan dalam satu tahun mendatang sehingga 

perusahaan dan karyawan dapat berjalan dalam satu 

tujuan yang sama. 

 

4.3 Pembahasan 

Sesuai dengan persoalan penelitian dan tujuan 

penelitian ini, pembahasan akan menguraikan 

tentang (1) Tujuan dan alasan Hotel Santika Premiere 



Semarang menggunakan balanced scorecard, (2) 

Tahap implementasi balanced scorecard di Hotel 

Santika Premiere Semarang, (3) Manfaat 

menggunakan balanced scorecard sebagai manajemen 

kinerja di Hotel Santika Premiere Semarang, dan (4) 

Kaitan balanced scorecard dengan manajemen kinerja 

di Hotel Santika Premiere Semarang. 

Dari hasil penelitian yang didapatkan, Hotel 

Santika Premiere Semarang menggunakan balanced 

scorecard karena ditetapkan standar baku penilaian 

kinerja oleh PT. Grahawita Santika Jakarta. Alasan 

yang utama dipakai adalah supaya seluruh anak 

cabang PT. Grahawita Santika menggunakan sistem 

penilaian yang standar. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Aguinis (2009) bahwa manajemen 

kinerja memiliki tujuan untuk menyetarakan kinerja 

sesuai dengan strategi dari perusahaan. Dalam hal ini 

PT. Grahawita Santika sebagai perusahaan dan Hotel 

Santika Premiere Semarang sebagai tim yang bekerja 

supaya dapat sesuai dengan tujuan strategi 

perusahaan. 

Balanced scorecard digunakan karena dapat 

membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil. 

Dengan menggunakan balanced scorecard, seorang 

supervisor tidak mungkin memiliki nilai lebih tinggi 



dibandingkan nilai rata-rata bawahannya. Dikatakan 

lebih lanjut semisalkan, seorang supervisor tidak 

mungkin memiliki nilai 80 jika rata-rata staff yang 

dipimpinnya memiliki rata-rata 60 dan demikian juga 

seorang manajer tidak mungkin memiliki nilai yang 

bagus jika bawahannya, dalam hal ini supervisor 

memiliki nilai rata-rata yang jelek. Hal ini berlanjut 

sampai ke penilaian seorang GM yang nantinya akan 

menjadi nilai dari sebuah perusahaan. Hal ini lah 

yang dianggap adil jika menggunakan sistem balanced 

scorecard.  

Dengan memiliki sistem balanced scorecard, 

perusahaan dapat memiliki nilai yang dapat diukur 

dan dipertanggung jawabkan. Hal ini mendukung 

teori dari Norton (2001a) yaitu, jika perusahaan tidak 

dapat mengukur dan menilai sebuah kinerja dari 

perusahaan tersebut, maka kinerja tersebut tidak 

akan dapat dikelola dengan baik. Dibandingkan 

dengan cara Rohm(2002) yang menggunakan 9 

langkah dalam penerapan balanced scorecard, Hotel 

Santika Premiere Semarang tidak menggunakan cara 

tersebut secara mendalam tetapi yang dilakukan 

sudah mencakup dengan proses yang terpusat dari 

PT. Grahawita Santika. 



Costello (1994) mengatakan bahwa manajemen 

kinerja memiliki 3 tahapan yaitu perencanaan kinerja 

dan pengembangan, pelatihan sementara dan evaluasi 

pelatihan, penilaian kinerja dan evaluasi untuk 

pengembangan. Hotel Santika Premiere Semarang 

memiliki 3 tahapan yang berbeda dengan teori 

Costello, yaitu perencanaan, evaluasi yang dilakukan 

berkala, dan sosialisasi. Sosialisasi diperlukan karena 

untuk menyamakan tujuan akhir dari perusahaan 

dengan apa yang akan dikerjakan karyawan sehingga 

tidak terjadi perbedaan tujuan akhir yang 

mengakibatkan tidak tercapainya strategi 

perusahaan. Pada proses manajemen kinerja Hotel 

Santika Premiere Semarang, memiliki dua kali 

evaluasi kerja yang ditujukan untuk mengevaluasi 

hasil kerja 6 bulan (PK I) dan 1 tahun (PK II). Hotel 

Santika melakukan evaluasi 6 bulan pertama di bulan 

Juli untuk menentukan strategi tahun depan yang 

akan diambil sesuai dengan pencapaian selama 

periode 6 bulan pertama (bulan Januari hingga Juni). 

Hotel Santika menyadari pentingnya 

menentukan target dan konsistensi dari pelaksanaan 

manajemen kinerja dengan menggunakan balanced 

scorecard. Hal ini dibuktikan dari seluruh rangkaian 

yang terus berjalan rutin dengan tujuan menentukan 



strategi yang matang untuk masing-masing divisi. 

Mendukung dengan teori Dessler(2008) dimana 

manajemen adalah sebuah proses integrasi dengan 

tujuan untuk memastikan bahwa proses kerja dan 

kontribusi karyawan sesuai dengan tujuan organisasi, 

Hotel Santika Premiere Semarang memiliki sebuah 

rangkaian kegiatan dimulai dari perencanaan, 

evaluasi, dan sosialisasi yang saling berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


