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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Kerangka Teoritis 

2.1.1 Pengertian Sektor Publik  

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Di 

setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Di Indonesia, 

berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, organisasi bidang pendidikan, 

organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi masa. Menurut Mardiasmo 

(2009), sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan 

dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan hak publik.  

Sedangkan menurut Mahsun (2014) sektor publik adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa 

kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur 

dengan hukum.  

Dari dua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor publik adalah 

suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan kepentingan umum dan 

penyediaan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik 

yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan 

hukum.   
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2.1.2  Kinerja Sektor Publik  

1.  Pengukuran Kinerja Sektor Publik  

Pengukurankinerja menurut Mahmudi (2015) meliputi aktivitas penetapan 

serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga 

memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam 

mengahasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja 

bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitoring dan 

memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka 

memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. 

Mardiasmo (2009) berpendapat pengukuran kinerja sektor publik adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian 

suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran 

kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran 

kinerja dapat diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. 

Pengukuran kinerja menurut Amins (2012 dalam Alfian 2016) merupakan 

hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator 

kinerja yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyadi 

penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik mengenai efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 

merupakan serangkaian aktivitas penetapan penilaian kinerja yang berdasarkan 

ukuran finansial dan non finansial, untuk mengukur sejauh mana hasil dan 

manfaat yang telah ditentukan sebelumnya dalam penggunaan sumber daya untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

1. Tujuan Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian 

menejemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan 

karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan 

dan orientasi pengukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan utama 

penilaian kinerja menurut Mulyadiadalah untuk memotivasi personel dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil yang diinginkan oleh organisasi. 

Tujuan dilakukanya pengukuran kinerja sektor publik menurut pendapat 

Mahmudi (2015) adalah: 

a. Mengetahui tingkat kecapain tujuan organisasi. 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 

c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward dan punishment. 

e. Memotivasi pegawai dan menciptakan akuntabilitas publik. 
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2.  Manfaat Pengukuran Kinerja  

Menurut Lynch dan Cross (dalam Yuwono, 2007) manfaat sistem 

pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat kepada pelanggannya dan membuat seluruh orang 

dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada 

pelanggan.  

2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata 

rantai pelanggan dan pemasok internal.  

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).  

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran.  

5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan 

memberi reward atas perilaku tersebut. 

3. Informasi yang digunakan untuk Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2009) ada dua informasi yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengukuran kinerja, kedua informasi tersebut adalah : 

1. Informasi Financial  

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada 

anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan 

menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan 

yang dianggarkan setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan 
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identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians 

tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui unit spesifikasi mana yang bertanggung jawab terhadap 

terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang paling bawah. 

2. Informasi Non Financial  

Informasi non finansial ini dapat menambah keyakinan terhadap 

kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang 

komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi 

dewasa ini adalah Balanced Scorecard, dengan Balanced Scorecard 

kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansialnya saja, 

akan tetapi juga aspek non finansial. Pengukuran dengan metode Balanced 

Scorecard melibatkan empat aspek, yaitu :  

a. Perspektif finansial (financial prespective)  

b. Perspektif kepuasaan pelanggan (customer prespective)  

c. Perspektif proses internal (internal process efficiency)  

d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth 

prespective) 

4. Kinerja dalam Pandangan Islam 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di 

dalam melaksanakan pekerjaan. sejauh mana keberhasilan seseorang atau 

organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of 

performance”. Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut 
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orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai 

standart dikatakan sebagai tidak produktif atau ber performance rendah. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaaf ayat 19 :  

ُيَىِّفَيُهْم َأْعَّماَلُهْم َوُهْم َلا ُيْظَلُّمىَنَوِلُكٍّل َدَرَجاٌت ِّمَّما َعِّمُلىا َوِل  

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang merekatiada dirugikan. 

(Al-Ahqaaf:19)  

 

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan 

mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan 

keuntungan bagi organisasinya. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 39 : 

َّفُذوُقىا اْلَعَذاَب ِبَّما ُكْنُتْم َتْكِسُبىَنَوَقاَلْت ُأوَلاُهْم ِلُأْخَزاُهْم َّفَّما َكاَن َلُكْم َعَلْيَنا ِّمْن َّفْضٍّل   

Artinya : ”Dan Berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara 

mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak 

mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, Maka rasakanlah 

siksaan Karena perbuatan yang Telah kamu lakukan" (Al-A`raf : 39).  
 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya 

milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, 

karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah 

pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan 

tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan 

pekerjaan sosial yang bersifat duniawi. 
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2.1.3.  Balanced Scorecard 

1.  Pengertian Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard menurut etimologi terdiri dari dua kata yaitu "kartu 

skor (scorecard) dan berimbang (balanced). " Kartu skor adalah kartu yang 

digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat 

digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personil di 

masa depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan personil di masa 

depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. 

Menurut Kaplan dan Norton (2000) mengatakan bahwa definisi Balanced 

Scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk mengintergrasikan berbagai 

ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Balanced Scorecard mencakup 

berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan oleh para partisipan 

perusahaan yang memiliki kemampuan motivasi tinggi. Sementara tetap 

memperhatikan kinerja jangka pendek, yaitu melalui perspektif finansial, 

Balanced Scorecard dengan jelas mengungkapkan berbagai hal yang menjadi 

pendorong tercapainya kinerjanya dan kompetitif jangka panjang yang superior. 

Luis dan Biromo (Gultom, 2009 dalam Wayan, 2013) mengatakan bahwa definisi 

Balanced Scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja (performance 

management tool) yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi 

dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial 

dan nonfinansial yang kesemuanya terjalin dalam hubungan sebab akibat. 
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2.  Balanced Scorecard untuk Sektor Publik  

Kerangka Balanced Scorecard tidak hanya diimplementasikan pada 

organisasi bisnis, tetapi juga bisa diimplementasikan pada organisasi sektor publik 

seperti pemerintahan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lainnya. Jika dalam 

organisasi bisnis, tumpuannya adalah perspektif keuangan karena tujuan akhirnya 

adalah mencari laba, sedangkan dalam organisasi sektor publik tumpuannya 

adalah pada perspektif pelanggan karena pelayanan publik merupakan buttom line 

organisasi. Penerapan Balanced Scorecard dalam organisasi sektor publik 

membutuhkan modifikasi, namun modifikasi tersebut tidak harus berbeda dengan 

Balanced Scorecard untuk organisasi bisnis.  

Beberapa perbedaan organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik 

mengenai perspektif dalam Balanced Scorecard dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Kerangka Balanced Scorecard  

Sektor Publik dengan Sektor Swasta  

 

Perspektif Sektor Swasta Sektor Publik 

Pelanggan Bagaimana pelanggan 

melihat kita? 

Bagaimana masyarakat 

pengguna pelayanan 

melihat kita? 

Keuangan Bagaimana kita melihat 

pemegang saham ? 

Bagaimana kita 

meningkatkan 

pendapatan dan 

mengurangi biaya? 

Bagaimana kita melihat 

pembayar pajak? 

Proses Internal Keunggulan apa yang 

harus kita miliki ? 

Bagaimana kita 

membangun 

keunggulan? 

Pembelajaran dan 

Perumbuhan 

Bagaimana kita terus 

memperbaiki dan 

menciptakan nilai ? 

Bagaimana kita terus 

melakukan perbaikan 

dan menambah nilai bagi 

pelanggan dan 

stakeholder ? 

Sumber : Mahmudi (2015) 
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3. Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard menunjukkan adanya pengukuran kinerja yang  

menggabungkan antara pengukuran keuangan dan non keuangan (Kaplan dan 

Norton, 2000). Ada empat perspektif kinerja bisnis yang diukur dalam Balanced 

Scorecard, yaitu: 

a. Perspektif Keuangan  

Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian dalam Balanced Scorecard, 

karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang 

terjadi yang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Aspek keuangan 

menunjukkan apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari strategi 

memberikan perbaikan yang mendasar. Pengukuran kinerja keuangan 

mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu: 

1) Growth (bertumbuh) : tahapan awal siklus kehidupan perusahaan dimana 

perusahaan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Disini manajemen 

terikat dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk/jasa dan 

fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, mengembangkan 

sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung 

hubungan global, serta membina dan mengembangkan hubungan dengan 

pelanggan. 

2) Sustain (bertahan) : tahapan kedua dimana perusahaan masih melakukan 

investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian 

terbaik. Pada tahap ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa 

pasar yang ada, bahkan mengembangkannya jika memungkinkan.  
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3) Harvest (menuai) : Tahapan ketiga dimana perusahaan benar-benar 

menuai hasil investasi ditahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi 

besar, baik ekspansi pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran 

untuk pemeliharaan dan perbaikan. 

b. Perspektif Pelanggan  

Dalam perspektif ini perhatian perusahaan harus ditujukan pada kemampuan 

internal untuk peningkatan kinerja produk, inovasi dan teknologi dengan 

memahami selera pasar. Dalam perspektif ini peran riset pasar sangat besar. Suatu 

produk atau jasa harus bernilai bagi pelanggan atau potensial pelanggan, artinya 

memberikan manfaat yang lebih besar dan apa yang dikorbankan pelanggan untuk 

mendapatkannya. 

Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu: 

1) Core measurement group, yang memiliki beberapa komponen pengukuran, 

yaitu: 

a) Pangsa Pasar (market share): pangsa pasar ini menggambarkan 

proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di pasar tertentu. 

Hal itu diungkapkan dalam bentuk jumlah pelanggan, uang yang 

dibelanjakan atau volume satuan yang terjual.  

b) Retensi Pelanggan (Customer Retention) : menunjukkan tingkat 

dimana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan 

pelanggan. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya 

presentase pertumbuhan bisnis dengan pelanggan yang asa saat ini. 
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c) Akuisisi Pelanggan (Customer Acquisition) : pengukuran ini 

menunjukkan tingkat dimana suatu unit bisnis mampu menarik 

pelanggan baru memenangkan bisnis baru. Akuisisi ini dapat diukur 

dengan membandingkan banyaknya jumlah pelanggan baru di segmen 

yang ada.  

d) Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) : pengukuran ini 

berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan 

kriteria spesifik dalam value proportion. 

2) Customer Value Proportion yang merupakan pemicu kinerja yang terdapat 

pada Core value proportion didasarkan pada atribut sebagai berikut: 

a) Product/service attributes yang meliputi fungsi produk atau jasa, harga 

dan kualitas. Perusahaan harus mengidentifikasikan apa yang 

diinginkan pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan.  

b) Customer relationship adalah strategi dimana perusahaan mengadakan 

pendekatan agar perasaan pelanggan merasa puas atau produk atau jasa 

yang ditawarkan perusahaan. 

c) Image and reputation membangun image dan reputasi dapat dilakukan 

melalui iklan dan menjaga kualitas seperti yang dijanjikan. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal  

Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua  

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan untuk 

menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi 
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pelanggan dan juga para pemegang saham. Dalam hal ini perusahaan berfokus 

pada tiga proses bisnis utama yaitu: 

1) Proses inovasi Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, 

proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan 

efektifitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong 

terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi 

pelanggan. Secara garis besar proses inovasi dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a) Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan 

terapan. 

b) Pengukuran terhadap proses pengembangan produk. 

c) Proses Operasi, pada proses operasi yang dilakukan oleh masing-

masing organisasi bisnis, lebih menitikberatkan pada efisiensi proses, 

konsistensi, dan ketepatan waktu dari barang dan jasa yang diberikan 

kepada pelanggan. 

d) Pelayanan Purna Jual, tahap terakhir dalam pengukuran proses bisnis 

internal adalah dilakukannya pengukuran terhadap pelayanan purna 

jual kepada pelanggan. Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup 

penting dalam proses bisnis internal, karena pelayanan purna jual ini 

akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan. 

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran  

Kaplan (2000) mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi bisnis 

untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan 
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dan meningkatkan pengetahuan karyawan karena dengan meningkatnya tingkat 

pengetahuan karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk 

berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif diatas dan tujuan 

perusahaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi merupakan 

faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif 

Balanced Scorecard. 

2.  Keunggulan dan Manfaat Balanced scorecard 

Keunggulan Balanced scorecard dalam konsep pengukuran kinerja yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Komprehensif : Sebelum konsep Balanced Scorecard ditemukan, 

perusahaan beranggapan bahwa perspektif keuangan adalah perspektif 

yang paling tepat untuk mengukur kinerja perusahaan. Setelah 

keberhasilan Balanced Scorecard, para eksekutif perusahaan baru 

menyadari output yang dihasilkan oleh perspektif keuangan sesungguhnya 

merupakan hasil dari tiga perspektif lainnya, yaitu pelanggan, proses bisnis 

internal dan pembelajaran pertumbuhan. Dengan adanya perluasan 

pengukuran ini diharapkan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan adalah 

pelipatgandaan keuangan di jangka panjang dan meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk memasuki arena bisnis yang kompleks.  

b. Koheren : Balanced Scorecard mewajibkan personal untuk membangun 

hubungan sebab akibat diantara berbagai sasaran yang dihasilkan dalam 

perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam 
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perspektif non keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan 

sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.  

c. Seimbang : Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan dalam empat 

perspektif meliputi jangka pendek dan panjang berfokus pada faktor 

internal dan eksternal. Keseimbangan dalam Balanced Scorecard juga 

tercermin dengan selarasnya scorecard personal staf dengan scorecard 

perusahaan sehingga setiap personal yang ada dalam perusahaan 

bertanggung jawab untuk memajukan perusahaan. 

d. Terukur : Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah 

adanya keyakinan bahwa “if we can measure it, we canmanage it, if we 

can manage it, we can achieve it”. Sasaran strategik yang sulit diukur 

seperti pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan dengan menggunakan Balanced Scorecard 

dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan. 

Sedangkan menurut Gunawan, 2000 (dalam Brilian 2015), keunggulan 

Balanced Scorecard:  

a. Adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. 

b. Fokus terhadap tujuan perusahaan. 

Keunggulan Balanced Scorecard lainnya adalah:  

a. Merupakan sekumpulan pengukuran yang memberikan pandangan bisnis 

yang luas dan komprehensif kepada manajer puncak.  

b. Memberitahukan akibat terjadinya kegagalan.  
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c. Meminimumkan kelebihan informasi yang membatasi jumlah pengukuran 

yang digunakan. 

d. Menggabungkan pengukuran finansial dan pertumbuhan dan operasional 

pada kepuasan konsumen, proses internal, inovasi organisasi, dan 

pertumbuhan organisasi.  

e. Mendorong manajer untuk melihat bisnis dari empat pandangan, yaitu 

keuangan, pelanggan, proses internal bisnis serta pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

Tujuan yang ditetapkan dalam implementasi Balanced Scorecard akan 

membantu dalam Lasdi, 2002 (dalam Novella, 2010) : 

1. Memberi pedoman dalam penentuan tujuan-tujuan dan ukuran scorecard.  

2. Mendapatkan komitmen dari partisipan proyek.  

3. Mengklarifikasi kerangka kerja bagi pelaksanaan dan proses manajemen 

yang harus dilaksanakan setelah penyusunan scorecard awal. 

 

2.1.4. Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagai BLUD  

1.  Pengertian Rumah Sakit  

Rumah sakit adalah bentuk organisasi pengelola jasa pelayanan kesehatan 

individual secara menyeluruh. Di dalam organisasinya terdapat banyak aktivitas, 

yang diselenggarakan oleh petugas berbagai jenis profesi, baik profesi medik, 

paramedik maupun non-medik. Untuk dapat menjalankan fungsinya, diperlukan 

suatu sistem manajemen menyeluruh yang dimulai dari proses perencanaan 

strategik (renstra), baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Suatu 

renstra dapat disebut baik apabila perencanaan tersebut dapat ditindaklanjuti 
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secara praktis ke dalam program-program operasional yang berorientasi kepada 

economic - equity - quality. Artinya rumah sakit dikelola secara efektif dan 

efisien, melayani segala lapisan masyarakat dan berkualitas. 

Terkait dengan era globalisasi perdagangan antarnegara sekarang ini, 

pimpinan rumah sakit di Indonesia perlu memfokuskan strategi perencanaan, 

pengorganisasian, pengoperasian, dan pengendalian sehingga betul-betul siap 

dengan daya saing di tingkat global. Di dalam era ini, para konsumen bebas 

memilih rumah sakit mana yang mampu memberikan pelayanan memuaskan, 

profesional dengan harga bersaing, sehingga strategi dan kinerja rumah sakit pun 

harus berorientasi pada keinginan pelanggan tersebut. Untuk itu diterapkan 

Balanced Scorecard (BSC) yang diharapkan menjawab tuntutan dan tantangan 

zaman. 

Menurut Anwar (dikutip dari Wangsi, 2006 dalam Novella, 2010) rumah 

sakit adalah suatu organisasi yang memiliki tenaga medis profesional yang 

terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan 

kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta 

pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. 

a. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah 

Pengelompokanrumah sakit berdasarkan tingkatan kemampuan 

pelayanan kesehatan yang dapat disediakan. Berdasarkan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia nomor : 983. Menkes/SK/1992 tentang 

pedoman rumah sakit umum menyebutkan bahwa rumah sakit pemerintah 

pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi rumah sakit tipe A, B, C, dan D. 



 28 

Klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan yang dimiliki. 

Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :  

1) Kelas A mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic 

spesialistik luas dan sub spesialistik luas.  

2) Kelas B II mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic 

spesialistik luas dan sub spesialitik terbatas.  

3) Kelas B I mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic 

spesialistik sekurang-kurangnya 11 jenis spesialistik.  

4) Kelas C  mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

sekurang-kurangnya 4 dasar lengkap.  

5) Kelas D  mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. 

b. Berdasarkan Kepemilikan  

Rumah sakit dibedakan menjadi dua yaitu rumah sakit yang 

diselenggarakan dan dimiliki oleh pemerintah dan rumah sakit yang 

diselenggarakan oleh pihak swasta. Rumah sakit pemerintah dimiliki dan 

diselenggarakan oleh: 

1) Departemen Kesehatan.  

2) Pemerintah Daerah. 

3) ABRI. 

4) Badan Umum Milik Negara. 

Sedangkan rumah sakit swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh : 

1) Yayasan. 

2) Badan Hukum lain yang terkait. 
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c. Berdasarkan fungsinya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi: 

1) Institusi pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) Merupakan lembaga non 

profit dan keuntungan IPSM harus ditanamkan kembali pada Rumah 

Sakit.  

2) Non Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (non IPSM) Merupakan 

lembaga non profit dan keuntungan dapat digunakan oleh para pemilik 

Rumah Sakit (biasanya diselenggarakan oleh swasta). 

d. Strategi berdasarkan pemasaran Tipe Rumah sakit dipandang dari segi 

pemasaran : 

1) Volume : Rumah Sakit tipe ini mengutamakan pelayanan (jumlah 

pasien) yang sebanyak-banyaknya.  

2) Diferensia : Rumah sakit tipe ini mengutamakan spesialisasi, apabila 

perlu sub spesialisasi. Rumah sakit ini dituntut untuk mempunyai 

cukup banyak saranan yang menunjang masing-masing spesialisasi 

tersebut. 3)  

3) Fokus : Rumah Sakit tipe ini adalah rumah Sakit yang berkonsentrasi 

pada spesialisasi tertentu, misal khusus jantung, khusus kanker, khusus 

paruparu dan sebagainya. 

2. Penilaian Kinerja Rumah Sakit 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1171/Menkes/Per/VII/2011, kinerja rumah sakit dapat dinilai dari:  

a. BOR (Bed Occupancy Rate) : BOR menurut Huffman (1994) adalah “the 

ratio of patient service days toinpatient bed count days in a period under 
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consideration”. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah 

presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator 

ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat 

tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% 

(Depkes RI, 2005). 

b. BTO (Bed Turn Over Rate) : Menunjukkan perbandingan jumlah pasien 

keluar dengan rata-rata tempat tidur yang siap pakai. Idealnya dalam satu 

tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40- 50 kali. 

c. TOI (Turn Over Interval) : TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata 

hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi 

berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi 

penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada 

kisaran 1-3 hari. 

d. ALOS (Average Length of Stay) : ALOS menurut Huffman (1994) adalah 

“The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period 

under consideration”. ALOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata 

lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran 

tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, 

apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu 

pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 

6-9 hari. 

e. GDR (Gross Death rate) Digunakan untuk mengetahui rata-rata kematian 

untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar.  
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f. NDR (Net Death Rate) Digunakan untuk mengetahui rata-rata angka 

kematian >48 jam setelah dirawat untuk tiap-taip 1000 pasien keluar.  

3. Pengertian dan Tujuan BLU/BLUD  

Pengertian BLU diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :  

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 

pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya 

yaitu dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  

Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Umum, yang selanjutnya 

disebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang 

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 

prakterk-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

Sedangkan tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang menyebutkan 

bahwa :  

Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa :  

BLU bertujuan untuk mengingkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan meberikan fleksibilitas dalam pengelolaan 
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keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan 

penerapan praktek bisnis yang sehat.  

BLUD dan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD)  menurut 

Permendagri No. 61 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut :  

Badan Layanan Umum Daerah adalah merupakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan pemerinth daerah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, 

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan produktivitas. 

PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya.  

 

2.2 Peneliti Terdahulu  

Beberapa penelitian mengenai Balanced Scorecard telah dilakukan pada 

beberapa perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pengukuran kinerja dengan konsep Balanced  Scorecard 

lebih memberikan informasi yang akurat, karena tidak hanya mengukur kinerja 

keuangan, tetapi juga kinerja non keuangan. Beberapa penelitian terdahulu 

mengenai Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: 

1. Novella Aurora (2010) melakukan penelitian yang berjudul ” Penerapan 

Balanced Scorecard sebagai Tolak Ukur Pengukuran Kinerja (Studi Kasus 

Pada RSUD Tugurejo Semarang)”. Hasil penelitian tersebut adalah 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 



 33 

Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang karena Balanced Scorecard dapat 

memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan menyeluruh dibandingkan 

dengan sistem tradisional yang masih digunakan sampai saat ini. 

2. Wahyu Eko Yuzandra Pramadhany (2011) melakukan penelitian yang 

berjudul ” Penerapan Metode Balanced Scorecard sebagai Tolok Ukur 

Penilaian Kinerja Pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasuspada Rumah Sakit 

Bhayangkara Semarang)”. Hasil penelitian tersebut adalah nilai rata-rata untuk 

masing-masing perspektif yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal serta 

pembelajaran dan pertumbuhan adalah cukup baik. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kinerja Rumah Sakit Bhayangkara Semarang termasuk 

dalam kriteria cukup, dengan beberapa saran dan perbaikan yang perlu 

dilakukan.  

3. Hartati (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengukuran Kinerja 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan menggunakan Metode Balanced 

Scorecard”. Hasil penelitian tersebut adalah: 

a. Kinerja perspektif pelanggan dinilai cukup baik, namun beberapa hal 

masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu beberapa pelayanan yang masih 

kurang yaitu antrian pendaftaran di rawat jalan terlalu lama,dan pelayanan 

obat kurang cepat. 

b. Perspektif keuangan dengan melihat kinerja keuangan masih di bawah 

ukuran baku (total assets turnover dan recovery rate), perlu dilakukan 

upaya untuk meningkatkan rasio tersebut, yaitu salah satu caranya dengan 

meningkatkan pendapatan rumah sakit.  
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c. Kinerja perspektif proses bisnis internal dengan nilai cukup baik, namun 

beberapa hal masih harus diperhatikan yaitu jumlah peralatan seperti kursi 

roda masih kurang, sarana dan prasarana, beban kerja tidak sesuai dengan 

jumlah SDM.  

d. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dinilai cukup baik. Dan 

diharapkan agar rumah sakit segera menerapkan sistem absensi dengan 

mesin kepada seluruh pegawai rumah sakit.   

4. Brilian Pamuncak Prasetyo dan Wiwik Hidajah Ekowati, SE, M.Si, Ak,CA 

(2015) melakukan penelitian yang berjudul ” Analisis Pengukuran Kinerja 

dengan Menggunakan Pendekatan  Balanced Scorecard pada RSUD Dr. 

Soedono Madiun”. Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa 

RSUD Dr. Soedono dapat dikatakan “cukup” dengan pengukuran Balanced 

Scorecard. Dikatakan cukup karena hasil pengukuran dengan metode 

Balanced Scorecard menunjukkan total skor sebesar 6 dan rata-rata skor 

sebesar 0,35  dari 17 indikator berdasarkan ukuran empat perspektif yang ada. 

5. Anggraini Puspita Sari dan Endang Dwi Retnani (2015) melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Balanced Scorecard sebagai  Alat Pengukuran 

Kinerja pada Rumah Sakit Islam Surabaya”. Hasil penelitian tersebut adalah 

berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Islam 

Surabaya telah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan 

mudah dipahami Indikator-indikator yang kinerja yang telah disesuaikan 

dengan kesepakatan pihak manajemen Rumah Sakit Islam Surabaya pada 

masing-masing perspektif balanced scorecard. 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Untuk memudahkan penelitian, maka akan digambarkan dalam kerangka 

pemikiran seperti pada gambar di bawah ini: 

Gambar 2.1 
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Sumber : Data Olahan (2018)    
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