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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat kompetitif, kinerja 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi. Kinerja 

dalam suatu periode tertentu dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, sistem kinerja yang sesuai dan cocok 

untuk organisasi sangat diperlukan agar suatu organisasi mampu bersaing dan 

berkembang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bagi sebuah organisasi. Pengukuran tersebut antara lain dapat digunakan sebagai 

dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar penyusun strategi organisasi 

atau perusahaan (Cahyono, 2000 dalam Wahyu 2011). Sistem pengukuran kinerja 

dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja 

dibuat dengan menetapkan reward dan punishment system (Ulum, 2009 dalam 

Wahyu 2011).  

Sistem pengukuran kinerja tradisional merupakan salah satu cara yang 

umumnya digunakan oleh manajemen tradisional untuk mengukur kinerja. 

Pengukuran kinerja secara tradisional lebih menekankan kepada aspek keuangan, 

karena lebih mudah diterapkan sehingga tolok ukur kinerja personal diukur 

berkaitan dengan aspek keuangan saja. Namun, ukuran keuangan dirasa kurang 

layak bagi perusahaan sektor publik yang berjenis quasi nonprofit organization 

yaitu perusahaan yang menyediakan atau menjual barang jasa dengan maksud 

untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan, yang tujuan utama 
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perusahaanya tidak hanya profitabilitas namun juga kepuasan pelanggan (Mahsun 

2014:164). Sistem ini lazim dilakukan dan mempunyai beberapa kelebihan, akan 

tetapi karena hanya menitikberatkan pada aspek keuangan tentunya menimbulkan 

adanya kelemahan. Pengukuran kinerja berdasar aspek keuangan dianggap tidak 

mampu menginformasikan upaya-upaya apa yang harus diambil dalam jangka 

panjang, untuk meningkatkan kinerja organisasi. Disamping itu, sistem 

pengukuran kinerja ini dianggap tidak mampu mengukur asset tidak berwujud 

yang dimiliki organisasi seperti sumber daya manusia, kepuasan pelanggan, dan 

kesetiaan pelanggan. 

Oleh karena adanya beberapa kelemahan tersebut, maka muncul ide untuk 

mengukur kinerja non keuangan. Penilaian kinerja dengan menggunakan data non 

keuangan, antara lain meliputi: besarnya pangsa pasar dan tingkat 

pertumbuhannya, kemampuan perusahaan menghasilkan produk yang digemari 

oleh konsumen, pengembangan dan penilaian karyawan termasuk tingkat 

perputaran karyawan, citra perusahaan di mata masyarakat, tingkat ketepatan 

waktu perusahaan untuk menepati jadwal yang telah ditetapkan, persentase barang 

rusak selama produksi, banyaknya keluhan pelanggan dan pemberian garansi bagi 

pelanggan (Yuwono, 2007). 

Hal ini mendorong Kaplan dan Norton (2000) menciptakan Balanced 

Scorecard sebagai metode pengukuran kinerja yang dapat melengkapi 

seperangkat ukuran kinerja keuangan dengan ukuran kinerja pendorong (divers) 

dari aspek non keuangan. Balanced Scorecard menyediakan tujuan-tujuan 

strategis organisasi kedalam seperangkat tolak ukur kinerja yang saling 
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berhubungan. Balanced Scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja 

yang tidak hanya mencerminkan pada kinerja keuangan saja, tetapi juga kinerja 

non keuangan. Aspek non keuangan mendapat perhatian yang cukup serius karena 

pada dasarnya peningkatan kinerja keuangan bersumber dari aspek non keuangan, 

sehingga apabila perusahaan akan melakukan pelipatgandaan kinerja maka fokus 

perhatian perusahaan akan ditujukan kepada peningkatan kinerja non keuangan, 

karena dari situlah keuangan berasal. Konsep Balanced Scorecard yang 

dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (2000) merupakan salah satu metode 

pengukuran kinerja dengan memasukkan empat aspek/perspektif di dalamnya 

yaitu: 

1. Financial perspective (perspektif keuangan)  

2. Customer perspective (perspektif pelanggan)  

3. Internal bisnis perspective (perspektif proses bisnis internal) dan  

4. Learning and growth perspective (perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan) 

Pada dasarnya, pengembangan Balanced Scorecard baik pada sektor 

swasta maupun publik dimaksudkan untuk memberikan kepuasan bagi para 

pelanggan. Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan. Penerapan Balanced Scorecard pada sektor bisnis dimaksudkan 

untuk meningkatkan persaingan (competitiveness), sedangkan untuk sektor publik 

lebih menekankan pada nilai misi dan pencapaian (mission, value, effectiveness). 

Dari aspek keuangan, untuk sektor bisnis akan mengutamakan keuntungan, 

pertumbuhan dan pangsa pasar sedangkan sektor publik dimaksudkan untuk 
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pengukuran produktivitas dan tingkat efisiensi. Demikian juga halnya dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan, sektor bisnis akan lebih mengutamakan para 

pemegang saham, pembeli dan manajemen, sedangkan untuk sektor publik akan 

meliputi para pembayar pajak, pengguna jasa, legislatif (Machfud dalam Novella, 

2010). 

Balanced Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena 

Balanced Scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, 

tetapi juga aspek kualitatif dan nonfinansial. Hal tersebut sejalan dengan sektor 

publik yang menempatkan laba bukan hanya sebagai ukuran kinerja utama, 

namun pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif dan nonkeuangan (Mahmudi, 

2007). 

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mendorong 

peningkatan pelayanan publik adalah dengan memberikan fleksibilitas di dalam 

pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam pasal 68 dan 69 Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu intinya 

bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang 

fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini juga 

ditindaklanjuti dengan aturan secara rinci dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (BLU), sedangkan untuk di daerah dengan diterbitkannya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Hartini, 2012).  
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Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan masyarakat dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

28H ayat (1) setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena 

itu, ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan berorientasi 

kepada kepuasan pasien merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh rumah 

sakit. Hal ini berarti bahwa rumah sakit dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut tentu saja harus didukung oleh dana, sumber 

daya manusia yang bermutu dan profesional serta pelayanan yang memadai.  

RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan rumah sakit milik Pemerintah 

Provinsi Riau yang berlokasi di Kota Pekanbaru dengan status pengelolaan Kelas 

A Pendidikan ( KEPMENKES RI No. 889 / MENKES / SK / VI / 2003). RS. Jiwa 

Tampan ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan BLUD secara penuh. RS. Jiwa Tampan menyelenggarakan berbagai 

pelayanan kesehatan antara lain pelayanan rawat jalan dan rawai inap bagi pasien 

jiwa, NAPZA, gawat darurat serta pelayanan pendukung lainnya. Sebagai salah 

satu penyelenggara pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan tuntutan dan 

harapan masyarakat sehingga pasien merasa puas terhadap pelayanan kesehatan 

yang diberikan. Apalagi dengan ditetapkannya RS. Jiwa Tampan sebagai BLUD 

maka RS. Jiwa Tampan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengelola 

keuangan secara mandiri untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan.  

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi RS. Jiwa Tampan dalam 

memaksimalkan kinerjanya. Pada tahun 2013 RS. Jiwa Tampan kekurangan 

Psikiater yang tidak hanya berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit, namun 
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juga RS. Jiwa Tampan akan turun kelas karena dianggap tidak maksimal dalam 

pelayanan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Riau Bagus Santoso, 

usai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan RS. Jiwa Tampan. “Kondisi itu 

sangat disayangkan ditengah upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat, 

justru perhatian terhadap kebutuhan medis diabaikan. Jika kondisi ini dibiarkan, 

dikhawatirkan RSJ Tampan dianggap tidak mampu memberikan pelayanan dan 

bisa turun kelas” papar Bagus Santoso  (sumber : tribunpekanbaru.com). 

Tahun anggaran 2015 RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau dianggarkan 

mencapai penerimaan pendapatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang hanya dapat 

dicapai oleh rumah sakit sebesar Rp. 14.041.377.100,- . Penerimaan RS. Jiwa 

Tampan Provinsi Riau pada tahun 2015  masih dibawah target yang diterapkan 

untuk penerimaan BLUD RSUD.  

Pada tahun 2017 RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau keluhkan over ruangan 

dan ranjang dikarenakan kelebihan kapasitas pasien. “Pengelola Rumah Sakit 

Jiwa (RSJ) Tampan Provinsi Riau mengeluhkan jumlah pasiennya saat ini 

melebihi dari kapasitas ruangan dan ranjang yang tersedia hingga 119 persen. 

Jumlah ranjang untuk ruang rawat hanya 219, sementara okupansi pasien sudah 

melebihi 119 persen," kata Direktur RSJ Riau Haznelli Juita di Pekanbaru usai 

acara peresmian Gedung baru Unit Perawatan Intensif Psikiatrik (UPIP). Haznelli 

menjelaskan kelebihan pasien ini terjadi dikarenakan jumlah penderita jiwa di 

Riau tiap tahunnya terus meningkat. Sementara yang sembuh jumlahnya tidak 

sebanding sehingga ada penumpukan, disisi lain ruang yang tersedia tidak 

bertambah” (sumber : riaugreen.com).  
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Pihak RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau juga mengeluhkan adanya 

kekurangan Dokter Spesialis Jiwa. Seperti yang dijelaskan oleh pihak rumah sakit 

“Tiga dokter spesialis jiwa yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan 

hampir memasuki masa pensiun. Namun belum terlihat ada dokter spesialis yang 

akan menggantikan tugas mereka. Akibatnya, RSJ Tampan terancam kekurangan 

dokter spesialis jiwa. Zulkifli S. Kep, MH selaku Kepala Bagian Tata Usaha 

Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru  berharap dengan secepatnya kondisi kekurangan 

dokter spesialis tersebut teratasi maka Rumah Sakit Jiwa Tampan bisa terus 

memberikan pelayanan ekstra,baik kepada pasien maupun keluarga pasien. 

Dengan pelayanan yang baik ,kualitas dan kuantitas pelayanan di Rumah Sakit 

bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi serta sesuai keinginan dan harapan 

pasien” (sumber : harianriau.co). Dari beberapa uraian masalah diatas dapat 

dilihat bahwa RSJ Tampan memiliki permasalahan tentang kurangnya tenaga 

medis yang tersedia di rumah sakit untuk memaksimalkan pelayanan yang 

diberikan kepada pasien.  

 Peneliti terdahulu yang dilakukan dalam sektor publik oleh Novella 

(2010) meneliti mengenai Penerapan Balanced Scorecard sebagai Tolak Ukur 

Pengukuran Kinerja pada RSUD Tugurejo Semarang selama tiga  tahun, yaitu 

tahun 2007-2009. Dari hasil penelitian dengan menggunakan konsep Balanced 

Scorecard dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa variasi pencapaian 

hasil. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran masih dianggap kurang , 

sedangkan untuk 3 perspektif lainnya dianggap sudah cukup baik. Maka, 

Balanced Scorecard cocok untuk diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Tugurejo Semarang karena Balanced Scorecard dapat memberikan gambaran 
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yang lebih terstruktur dan menyeluruh dibandingkan dengan sistem tradisional 

yang masih digunakan sampai saat ini. 

 Hartati (2012) meneliti mengenai Pengukuran Kinerja RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta dengan menggunakan Metode Balanced Scorecard. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja RSUD  Dr. Moewardi 

tahun 2010 dengan menggunakan empat perspektif dalam Balanced Scorecard. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dari keempat perspektif yang 

diteliti, dalam perspektif keuangan masih di perlukan peningkatan dan evaluasi 

didalam pendapatan rumah sakit. Sementara dalam perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

memiliki nilai yang cukup baik meskipun masih terdapat hal-hal yang harus 

dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja rumah sakit.  

Dengan dasar tersebut, penelitian ini akan melakukan tinjauan tentang 

Balanced Scorecard seperti dalam penelitian Novella (2010) dan Hartati (2012). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan mengangkat 

objek yang berbeda yaitu pada RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau dengan 

menganalisis pengukuran kinerja pada rumah sakit pada tahun 2015-2017 

menggunakan empat perspektif dari metode Balanced Scorecard dengan 

membandingkan kinerja rumah sakit sebelum BLUD diterapkan dan sesudah 

BLUD diterapkan. Penulis ingin menerapkan elemen-elemen yang dimiliki 

Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja organisasi melalui empat aspek yaitu 

aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek bisnis internal dan aspek pembelajaran 

dan pertumbuhan berdasarkan visi, misi dan tujuan yang dijabarkan dalam strategi 

organisasi dan nantinya setelah aspek-aspek non finansial tersebut diukur, 
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diharapkan dapat membuat pengukuran kinerja di RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau 

menjadi lebih baik dari sekarang. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan 

diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengukuran Kinerja dengan menggunakan Metode Balanced Scorecard 

(Studi Kasus pada RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau)”. 

1.1.Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimana kinerja RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau 

berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan pada tahun 2015-2017?” 

  

1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kinerja RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau berdasarkan konsep Balanced Scorecard 

yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal 

bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada tahun 2015-2017.  

 

1.3. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :  

1. Bagi Akademik  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai penilaian kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard.  

2. Bagi Pihak Rumah Sakit  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rumah sakit sebagai organisasi 

sektor publik dalam pengukuran kinerja yang mampu dengan menggunakan 

konsep Balanced Scorecard dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

slaah satu alat pembanding untuk rumah sakit dalam mengukur kinerjanya.  

 

3. Bagi Pementintah Daerah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah 

daerah dalam mengambil kebijakan mengenai pengukuran kinerja pada 

instansi-instansi pemerintah pemerintah daerah agar lebih komprehensif 

mencakup semua aspek. 

 

1.4. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi. Bab ini membahas 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

serta sistematika penulisan.  

BAB II TELAAH  PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang menyangkut penelitian 

ini yaitu mengenai pengertian sektor publik, pengukuran kinerja sektor publik, 

tujuan pengukuran kinerja, manfaat pengukuran kinerja, informasi yang 

digunakan untuk pengukuran kinerja, kinerja dalam pandangan islam, pengertian 

balanced scorecard, perspektif dalam balanced scorecard, keunggulan dan 

manfaat balanced scorecard, dan rumah sakit pemerintah sebagai BLUD.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, objek penelitian, jenis 

penelitian, operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis dan cara penilaian dalam Balanced 

Scorecard. 

BAB IV GAMBARAN UMUM  

Bab ini menjelaskan tentang sejarah RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau, 

kedudukan rumah sakit, tugas pokok, fungsi rumah sakit, visi dan misi rumah 

sakit, tujuan rumah sakit, dan struktur organisasi pada RS. Jiwa Tampan Provinsi 

Riau.  

BAB V ANALISIS DATA    

 Bab ini menguraikan tentang bagaimana cara menganalisis data dan hasil 

pembahasan atas pengukuran kinerja melalui keempat perspektif Balanced 

Scorecard yang dilakukan pada RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau.  

BAB VI PENUTUP  

 Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil 

pengelolaan, keterbatasan, dan saran-saran yang berisi tentang saran penulis 

kepada pihak RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau serta yang berkaitan dengan 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang.  


