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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian berupa studi kasus, yaitu metode pengumpulan data dengan 

mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen tersebut 

diteliti, kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-elemen yang diteliti 

saja. Penelitian dilakukan pada RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau dengan data 

berupa elemen-elemen yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran kinerja, 

dengan metode Balanced Scorecard. 

 

3.2 Objek Penelitian  

Penelitian ini menggunakan RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai obyek 

penelitiannya karena rumah sakit ini merupakan salah satu organisasi sektor 

publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah berorientasi pada pelayanan kepada 

masyarakat. Maka diperlukan suatu pengukuran kinerja yang tepat untuk 

diterapkan pada rumah sakit ini agar dapat menilai kinerja rumah sakit apakah 

sudah dapat dikatakan baik sesuai dengan yang diharapkan pemerintah daerah 

serta masyarakat. 

 

3.3 Jenis Penelitian  

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif, menurut Mahsun (2014) 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditunjukan untuk 

menggambarkan (memotret) karakteristik sebuah populasi atau fenomena sektor 

publik. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan 
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mengimplmentasikannya. Jenis data dan analisisnya yaitu data kualitatif yang 

merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2015).  

Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif 

bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia 

sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan 

disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.  

 

3.4 Operasional Variabel Penelitian  

Pengertian operasional variabel adalah melekatkan arti pada suatu variable 

dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur 

variabel itu. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2015). 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta 

skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian 

dapat dilakukan secara benar, sesuai dengan judul penelitian. Operasional variabel 

penelitian dalam penelitian ini meliputi variable yang berkaitan dengan balance 

scorecard.  
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1. Financial Perspective (perspektif keuangan) 

Perspektif keuangan berkaitan dengan berkaitan erat dengan tingkat efektifitas 

dan efisiensi. Adapun penelitian ini dilakukan pada organisasi sektor pubik 

yang kegiatannya dilakukan pada sektor nirlaba, maka penggunaan instrumen 

value for money yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2009) adalah yang 

paling tepat. Instrumen tersebut terdiri dari cost recovery rate (CRR) dan rasio 

efektivitas.  Cost recovery rate (CRR) dan rasio efektivitas dapat dihitung 

dengan cara berikut ini:  

a. Cost recovery rate (CRR) 

Cost recovery rate (CRR) adalah salah satu indikator efisiensi dengan 

mengukur tingkat kemampuan menutupi biaya dalam periode dalam waktu 

tertentu. Cost recovery rate (CRR) merupakan nilai yang menunjukkan 

seberapa besar kemampuan rumah sakit menutupi biayanya dengan 

penerimaannya dari retribusi pasien (revenue).  

Cost recovery rate (CRR)   
                 

                   
 

b. Rasio Efektivitas 

Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif 

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari 

diadakannya tindakan (Dunn, 2003 dalam Wahyu, 2011). Sehingga ukuran 

efektivitas dapat diartikan sebagai suatu standar akan terpenuhinya 

mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. 

                   
                    

                  
 x 100% 
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2. Customer Perspective (perspektif pelanggan) 

Pengukuran terkait dalam perspektif pelanggan (Kaplan dan Norton, 2000), 

yaitu:  

a. Akuisisi pelanggan  

Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-

pelanggan baru. Akuisisi ini diukur dengan membandingkan jumlah 

pelanggan dari tahun ke tahun. Tingkat akuisisi pelanggan dinilai kurang 

apabila akuisisi pelanggan mengalami penurunan, dinilai sedang apabila 

konstan dan fluktuatif dan dinilai baik apabila mengalami peningkatan. 

Rumus nya adalah:  

Akuisisi Pelanggan : 
                      

               
        

b. Retensi pelanggan  

Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan 

pelanganpelanggan lama. Tingkat retensi pelanggan dinilai kurang apabila 

retensi pelanggan mengalami penurunan, dinilai sedang apabila konstan dan 

fluktuatif dan dinilai baik apabila mengalami peningkatan. Rumusnya 

adalah:  

Retensi Pelanggan : 
                      

               
       

c. Tingkat kepuasan pelanggan  

Pengukuran ini dilakukan untuk menentukan tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap produk atau pelayanan yang diberikan suatu unit bisnis. 

Pengukuran ini bertujuan untuk evaluasi dan umpan balik manajemen 

mengenai seberapa baik rumah sakit dalam melakukan pelayanan kepada 
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pelanggan. Pada penelitian ini tingkat kepuasan pasien dilihat dari data 

kepuasan tingkat pelayanan pada pasien yang ada di Rumah Sakit Jiwa 

Tampan.  

3. Internal bisnis perspective (perspektif proses bisnis internal) 

3.4.1.1 Inovasi  

 Pengukuran ini berdasarkan penambahan program layanan 

kesehatan yang telah dilakukan setiap tahun. Berdasarkan Danika, 2010 

(dalam Brilian, 2015), rumusnya adalah :  

         
                         

                     
        

 

3.4.1.2 Proses Operasional 

 Perspektif bisnis internal terkait dengan penilaian atas proses yang 

telah dibangun dalam melayani masyarakat. Penilaian tersebut meliputi 

proses inovasi dan kualitas pelayanan. Penilaian ini bertujuan dalam rangka 

meningkatkan dan mendorong pertumbuhan organisasi, guna meningkatkan 

tingkat pelayanan kepada pelanggan (Mulyadi, 2007). Untuk tingkat 

pelayanan diukur dengan menggunakan standar kinerja pelayanan rumah 

sakit yaitu Bed Occupancy Rate (BOR), Bed TurnOver (BTO), Turn Over 

Interval (TOI), Average Leangth of Stay (ALOS), Gross Death Rate (GDR), 

Net Death Rate (NDR). Perspektif bisnis internal dinilai kurang apabila 

proses inovasi dan pelayanan mengalami penurunan, dinilai sedang apabila 

konstan dan fluktuatif dan dinilai baik apabila mengalami peningkatan dan 

maksimal. 
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4. Learning and growth perspective (pembelajaran dan pertumbuhan) 

a. Retensi Karyawan  

Penilainan dilakukan untuk menilai tingkat komitmen karyawan yang 

dapat dinilai dari tingkat retensi karyawan. Pengukuran ini didasarkan 

jumlah karyawan yang keluar selain pensiun dan total jumlah karyawan 

tahun berjalan. Rumusnya ialah :  

                    
                           

                              
 x 100% 

Tingkat retensi karyawan dinilai baik apabila selama periode pengamatan 

mengalami penurunan, dinilai sedang apabila fluktuatif dan dinilai kurang 

apabila mengalami peningkatan. 

b. Pelatihan Karyawan  

Peningkatan kapabilitas karyawan dinilai dari peningkatan 

pelatihan/seminar yang diadakan baik dari dalam maupun luar rumah 

sakit. Tingkat pelatihan karyawan dinilai baik apabila mengalami 

peningkatan, dinilai sedang apabila fluktuatif dan dinilai kurang apabila 

mengalami penurunan selama periode penelitian. Pengukuran ini 

didasarkan pada total jumlah karyawan dan total jumlah karyawan yang 

mengikuti pelatihan. Rumusnya ialah :  

                   
                             

                              
 x 100% 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2015) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek, subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. 

Sampel menurut Sugiyono (2015) adalah adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pasien 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. 

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor 

spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu peneliti dan sesuai 

dengan karakteristik maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel.  

2. Pegawai  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. 

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor 

spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu peneliti dan sesuai 

dengan karakteristik maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel. 

3.6 Sumber Data dalam Penelitian  

1. Data Primer  

Mahsun (2014) berpendapat bahwa data primer yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dengan sumber yang ada dalam perusahaan. Data primer 

dalam penelitian ini berupa wawancara pasien dan pegawai pada RS. Jiwa 

Tampan Provinsi Riau.  

2. Data sekunder  

Mahsun (2014) berpendapat bahwa data sekunder yaitu data primer yang 

sudah diolah oleh pihak lain, misalnya laporan keuangan, neraca, laporan rugi 



 43 

laba perusahaan, laporan perubahan modal. Data sekunder yang dibutuhkan 

untuk melakukan penelitian ini adalah : laporan keuangan, data pasien dan 

data pegawai pada RS. Jiwa Tampan Provinsi Riau.  

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  

1. Dokumentasi  

Yaitu peneliti mengadakan penelitian terhadap dokumen RS. Jiwa Tampan 

Provinsi Riau berupa laporan keuangan, jumlah karyawan, data yang 

menyangkut perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan 

pertumbuhan, serta profil rumah sakit. 

2. Wawancara  

Merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis yang berhubungan 

dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Data primer diperoleh melalui 

wawancara dengan pihak terkait. Wawancara adalah salah satu teknik 

pengumpulan data, pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Dan dikatakan tidak 

langsung apabila daftar pertanyaan yang diberikan dapat dijawab pada 

kesempatan lain.  

3. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau 

sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan 

ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis 

baik cetak maupun elektronik.  
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3.8 Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh akan dihubungkan dengan 

data-data lainnya lalu diolah dan disusun secara sistematis, kemudian 

dibandingkan dengan teori-teori yang telah penulis pelajari sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan 

landasan teori yang penulis kemukakan maka teknis analisis data yang penulis 

gunakan adalah analisis deskriptif pendekatan kualitatif, yang akan dilakukan 

yaitu :  

3.8.1.1 Melakukan pengumpulan data perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian seperti gambaran umum rumah sakit, sejarah singkat, lokasi rumah 

sakit, struktur organisasi, visi dan misi, strategi rumah sakit dan informasi-informasi 

lainnya yang menjelaskan kinerja rumah sakit.  

3.8.1.2 Data yang didapat dari lapangan ditulis dalam bentuk laporan-laporan terinci 

kemudian laporan tersebut perlu difokuskan pada hal-hal yang menjadi rumusan 

masalah penelitian.  

3.8.1.3 Menganalisis kinerja rumah sakit dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard pada periode tahun 2015-2017. 

3.8.1.4 Menarik kesimpulan dan saran dari penelitin yang sudah dilakukan.  
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3.9 Cara Penilaian dalam Balanced Scorecard  

Cara penilaian dalam Balanced Scorecard adalah mengukur secara seimbang 

antara perspektif yang satu dengan perspektif yang lainnya dengan tolak 

ukurmasing-masing perspektif. Menurut Mulyadi, 2009 dalam (Brilian, 2015), 

kriteria keseimbangan digunakan untuk mengukur  sampai sejauh mana sasaran 

strategik yang tercapai seimbang disemua perspektif. Skor dalam tabel kriteria 

keseimbangan adalah skor standar, jika kriteria semua aspek dalam perusahaan 

adalah “baik”.  

 

Tabel 3.1 

Rating Scale  

Skor  Nilai  

-1 Kurang  

0 Cukup 

1 Baik 

Sumber : Mulyadi, 2009 dalam (Brilian, 2015) 

Rating Scale adalah stape scale yang merupakan skala menilai objek yang 

diteliti diantara angka-angka yang telah ditentukan (Sekaran, 2000 dalam Briliam, 

2015). Setelah menentukan rating scale, selanjutnya adalah membuat ukuran 

kinerja berisi indikator-indikator yang akan digunakan sebagai dasar pemberian 

skor.  

   

 


