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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengukuran kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, 

karena kinerja menjadi tolak ukur peningkatan dari waktu ke waktu berikutnya. Hal ini 

dilakukan agar perusahaan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang 

semakin kompleks dan turbulen. Saat ini pengukuran kinerja dengan melihat faktor 

finansial saja tidaklah cukup untuk mewakili kinerja perusahaan yang sesungguhnya. 

Pengukuran kinerja secara non finansial seperti stakeholders satisfaction, stakeholders 

contribution, serta stakeholders strategy, process dan capabilitydiukur untuk untuk 

menentukan  kinerja perusahaan. Karena kemampuan perusahaan  dalam kelima hal 

tersebut akan memberikan keuntungan yang kuat bagi perusahaan  yang bersangkutan 

oleh sebab itu mulai dikembangkannya  suatu konsep Performance Prism. Performance 

Prism merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang berupa metode yang dapat 

merefleksikan kebutuhan dan keinginan dari setiap stakeholder yang diidentifikasikan 

dalam bentuk tujuan (objective). Pengukuran kinerja tersebut merupakan pengukuran 

yang terintegrasi, meliputi seluruh aspek perusahaan (stakeholder) yang menyangkut 

kepuasan stakeholderdan kontribusi stakeholder kepada perusahaan.  

Hotel UMM INN adalah hotel yang masuk dalam klasifikasi Hotel berbintang 

dua, Hal itu dapat dilihat dari Fasilitas yang ditawarkan Hotel dan pelayanan sesuai 

klasifikasinya. Serta selama ini pihak manajeman Hotel hanya menggunakan laporan 
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Finansial untuk mengukur tingkat kinerja Hotel atau dengan kata lain Hotel UMM INN 

belum memiliki Pengukuran Kinerja yang tepat, sehingga tidak dapat menggambarkan 

kondisi keseluruhan yang tidak dapat mendukung kinerja perusahaan. Untuk itu 

perusahaan harus mampu memberikan perhatian yang cukup pada kepuasaan setiap 

Stakeholder, apabila hal tersebut tidak diperhatikan maka akan membawa dampak pada 

reputasi perusahaan dan pangsa pasarnya. Sebaliknya jika Hotel UMM INN 

memperhatikan dan berusaha memenuhi berbagai permintaan atau kepentingan dari 

masing-masing stakeholder, Hotel UMM INN juga dapat menuntut kontribusi yang 

lebih dari masing-masing stakeholder. 

Dari uraian diatas maka perusahaan dalam hal ini Hotel UMM INN bisa menjadi 

perusahaan yang dapat memanfaatkan sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan 

metode Performance Prism untuk mengukur kinerja perusahaan,Pengukuran kinerja 

dengan menggunakan metode Performance Prism ini perlu dilakukan agar Hotel UMM 

INN dapat terus bertahan bukan hanya mengukur kinerja perusahaan dengan melihat 

laporan keuangan, tetapi untuk menaikkan Klasifikasi Hotel yang Berbintang tiga dan 

memenangkan persaingan jasa dibidang perhotelan yang pasarnya cukup besar dan 

melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan guna mencapai tujuan didirikannya 

Hotel UMM INN. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan Hotel UMM INN secara 

umum adalah   “Bagaimana  meningkatkan kinerja perusahaan  yang telah dicapai oleh 

Hotel UMM INN sesuai dengan konsep Performance Prism”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Identifikasi stakeholder, strategi,proses, dan kapabilitas perusahaan Hotel UMM 

INN. 

2. Merancang sistem pengukuran kinerja menggunakan pendekatan metode 

Performance Prism. 

3. Mengukur dan menganilisis kinerja Hotel UMM INN untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan perusahaan dengan metode objectives matrix (OMAX)dan Traffic Light 

System (TLS). 

4. Memberikanusulan perbaikan peningkatan Kinerja Hotel. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Pengambilan data di Hotel UMM INN per tiga bulan selama kepengurusan belum diganti. 

2. Mengukur kinerja perusahaan dimulai dari Stakeholder Satisfaction dan Stakeholder 

Contribution yang berada disekitar Hotel UMM INN. 

3. Hotel UMM INNmerupakan hotel yang masuk klasifikasi hotel berbintang dua. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya  sistematika penyusunan laporan adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan dalam pembuatan suatu karya tulis, karena sistematika penyusunan laporan 
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memuat seluruh isi karya tulis secara berurutan. Adapun sistematika penulisan laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan laporan 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang, 

definisi, tujuan, dan manfaat dari metode-metode yang digunakan serta 

langkah-langkah yang dilakukan dari metode tersebut. Pada bab ini kita 

mengambil dari referensi buku, jurnal, ataupun kutipan artikel – artikel. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada pokok bahasan ini akan dijelaskan tentang sistematika proses dari 

penggunaan metode yang dipilih. Pada sistematika ini terbagi menjadi empat 

tahap antara lain tahap identifikasi, tahap perancangan, tahap analisis, dan 

tahap kesimpulan dan saran. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bagian ini menguraikan tentang pengumpulan data yang diperoleh dari 

studi literatur dan studi lapangan, dan pengolahan data yang dilakukan dengan 

mengikuti sistematika yang telah dijelaskan pada bab 3 sebelumnya. 
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BAB V ANALISA DATA 

Menguraikan tentang analisa dari hasil yang telah diolah  pada bab 4 

sebelumnya. Bagaimana metode yang dipakai pada penelitian ini sesuai untuk 

perusahaan  atau tidak. 

BAB VI PENUTUP DAN KESIMPULAN 

Berisi tentang hasil  penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian serta 

berisi saran-saran kepada pihak Hotel UMM INN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


