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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan  

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan-pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya mengenai analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard, studi kasus pada RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau. Dari 

penelitian ini maka peneliti menyimpulkan :  

1. Pengukuran kinerja dengan Balance Scorecard memadukan empat 

perspektif bisnis, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan 

pembelajaran dan pertumbuhan sehingga menghasilkan pengukuran yang 

lebih menyeluruh dan terinci. Mengukur kinerja RS. Jiwa Tampan 

Provinsi Riau dengan menggunakan metode Balance Scorecard 

menghasilkan total pengukuran kinerja yang cukup baik dengan rata-rata 

skor 0,57 dengan 14 indikator berdasarkan ukuran empat perspektif yang 

ada. 

2. Kinerja perspektif pelanggan dinilai cukup baik. Karena RSJ Tampan 

dapat mempertahankan pelanggan (pasien) dengan meningkatkan 

pelayanan dan juga akuisisi pelanggan baru yang terus meningkat setiap 

tahunnya. Meskipun kenyamanan pasien sedikit terganggu dikarenakan 

adanya renovasi gedung pelayanan rawat jalan.  

3. Kinerja perspektif keuangan dinilai baik. Dilihat dari hasil analisis data 

RSJ Tampan dapat meningkatkan CRR (cost recovery rate) yang berarti 

rumah sakit dapat menanggulangi biaya dengan pendapatan dengan baik. 
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Dan  RSJ Tampan juga dapat mencapai target pendapatan dari yang telah 

di tetapkan dan meningkat setiap tahunnya.  

4. Kinerja perspektif proses bisnis internal dinilai cukup baik. Hal ini dilihat 

dari rumah sakit mampu menambah jumlah pelayanan setiap tahun yang 

mampu menarik pelanggan (pasien) baru.  Dan dari tingkat kinerja 

berdasarkan standar jasa pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh 

Kemenkes, RSJ. Tampan memiliki kinerja yang berada diatas standar ideal 

yang telah ditetapkan. 

5. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dinilai cukup baik. RSJ 

Tampan memiliki retensi karyawan yang baik karena jumlah karyawan 

yang keluar setiap tahunnya terus berkurang. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa SDM yang dimiliki oleh rumah sakit memiliki loyalitas yang baik. 

Dan RSJ Tampan setiap tahunnya memiliki pelatihan Workshop dan 

Bintek guna untuk meningkatkan kualitas SDM Rumah Sakit Jiwa 

Tampan meskipun pada tahun 2017 memiliki penurunan jumlah peserta 

yang mengikuti pelatihan dikarenakan pengurangan anggaran atau 

rasionalisasi anggaran.  

6. Dari keempat perspektif dalam metode balanced scorecard menunjukkan 

bahwa seluruh indikator yang ada memiliki hubungan satu sama lain guna 

untuk memaksimalkan pengukuran kinerja RS. Jiwa Tampan Provinsi 

Riau.  
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6.2. Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah :  

1. Dalam pengukuran indikator retensi pelanggan dan akuisisi pelanggan 

hanya data pasien rawat jalan, dikarenakan penggolongan pasien lama dan 

pasien baru berdasarkan laporan tahunan RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau 

yang ada pada unit pelayanan tersebut.  

2.  Pengukuran indikator kepuasan pelanggan (pasien) menggunakan data 

yang telah dimiliki oleh rumah sakit. Peneliti tidak melakukan penelitian 

sendiri untuk melihat kepuasan pelanggan.  

3. Indikator pengukuran kinerja hanya diukur dengan membandingkan 

kenaikan dan penurunan kinerja rumah sakit setiap tahunnya. Hanya 

indikator BOR, BTO, TOI, ALOS, GDR, dan NDR yang menggunakan 

standar sebagai tolak ukur penilaian kinerja.  

 

6.3. Saran  

Saran yang dapar penulis berikan atas atas penelitian yang telah dilakukan 

adalah :  

1. Bagi pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar 

memenuhi standar ideal dari tingkat kinerja berdasarkan standar jasa 

pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Pihak rumah sakit juga harus 

lebih memperhatikan anggaran untuk pelatihan  workshop dan bimtek 

guna untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki rumah sakit.   

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup penelitian,  

menambahkan data pasien lama dan baru pada unit pelayanan yang tidak 
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hanya terbatas pada unit rawat jalan, namun juga unit lain seperti rawat 

inap dan gawat darurat. 

3. Peneliti selanjutnya juga dapat terjun langsung mecari data untuk kepuasan 

pasien seperti menyebarkan kuisioner untuk kepuasan pelanggan. Dan juga 

menggunakan target atau standar disetiap indikatornya, sehingga 

pengukuran dapat mengacu pada standar untuk dibandingkan  dengan data 

yang telah diperoleh. 

 


