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ANALISIS PENGUKURAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

(RSUD) BANGKINANG DENGAN PENDEKATAN BALANCE SCORE 

CARD 

 

 
ABSTRAK 

Pengukuran kinerja perusahaan tidak lagi dianggap baik jika hanya 

dilihat dari sisi keuangan saja karena dianggap tidak mampu mencerminkan 

kompleksitas dan nilai yang melekat dalam perusahaan.Robert S. Kaplan dan 

David P. Norton untuk merancang suatu sistem pengukuran kinerja yang lebih 

komprehensif yang disebut dengan Balanced Scorecard.Dimana sistem 

pengukuran ini menyediakan tujuan-tujuan strategis organisasi ke dalam 

seperangkat tolak ukur kinerja yang saling berhubungan.Balanced Scorecard 

tidak hanya memperhatikan kinerja finansial saja, tetapi juga kinerja non 

finansial.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keefektifan penerapan 

metode Balanced Scorecard sebagai metode pengukuran kinerja pada RSUD 

Bangkinang Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada RSUD 

Bangkinang.Studi kasus merupakan penelitian yang rinci terhadap objek 

tertentu selama kurun waktu tertentu.Hasil penelitian ini adalah Penerapan 

Balance Score Card pada RSUD Bangkinang Provinsi Riau telah dilaksanakan 

dengan baik berdasarkan syarat dan ketentuan penggunaan Balance Score 

Card untuk pengukuran suatu kinerja. Kinerja RSUD Bangkinang Provinsi 

Riau dengan menggunakan Balance Score Card dengn perolehan masing- 

masing perepektif yaitu pada perspektif keuangan secara keseluruhan maka 

perspektif keuangan di RSUD Bangkinang Provinsi Riau memperoleh skor 

65.45% yang berarti baik (favorable). Berdasarkan penilaian persepsi 

variabel, tingkat akuisisi pelanggan.Tingkat dimana RSUD Bangkinang 

Provinsi Riau mampu menarik pelanggan baru adalah cukup baik. Menurut 

kritaria penilaian kinerja dengan metode perhitungan kinerja proses inovasi 

mendapatkan skor sebesar 5,88 yang menunjukkan peniaian yang baik. kriteria 

diatas menunjukkan bahwa pada tingkat operasional yang ada di RSUD 

Bangkinang Provinsi Riau mempunyai kinerja operasional yang baik. Hasil 

pengukuran kinerja perspektif pertumbuhan dan permbelajaran RSUD 

Bangkinang Provinsi Riau dengan menggunakan indikator  kapabilitsas 

pekerja dan kepuasan pelanggan memperoleh skor 2,93. Pengukuran 

kinerjaRSUD Bangkinang Provinsi Riau dengan menggunakan Balance 

Scorecard mendapat nilai “Baik “. 

 

Kata kunci :Pengukuran kinerja, Balance Scorecard, keuangan, akuisisi 

pelanggan pertumbuhan dan permbelajaran, kepuasan 

pelanggan 
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ANALYSIS OF BANGKINANG REGIONAL HOSPITAL PERFORMANCE 

MEASUREMENT CORE APPROACH WITH BALANCE SCORE 

 

ABSTRACT 

 

The company's performance appraisal is no longer considered good if only 

viewed from the financial side because it is considered unable to consider and 

assess the inherent in the company. Robert S. Kaplan and David P. Norton to 

discuss a more complete performance appraisal system called the Balanced 

Scorecard. Where this measurement system provides organizational strategic 

goals in a set of performance measurement interconnected. The Balanced 

Scorecard not only considers financial performance, but also non-financial 

performance.The purpose of this study is to look at the effectiveness of the 

application of the Balanced Scorecard method as a method of performance 

appraisal at Bangkinang District Hospital. This type of research is a case  

study in Bangkinang District Hospital. Case studies are research that discusses 

certain objects for a certain period of time.The results of this study are the 

application of the Balanced Scorecard in Bangkinang District Hospital in Riau 

Province, which has implemented good requirements and conditions for the  

use of the Balance Scorecard for the needs of all needs. The performance of 

RSUD Bangkinang Riau Province by using a Balance Scorecard each has a 

perspective on the financial budget at RSUD Bangkinang Riau Province which 

scores 65.45%, which means good (profitable). Based on the perception 

variable, the level of customer acquisition. The level at which Bangkinang 

District Hospital of Riau Province is able to attract new customers is quite 

good. According to the criteria of performance appraisal using the calculation, 
acquisition, valuation methods, a score of 5.88 which indicates a good 

assessment. Bangkinang Regional Hospital of Riau Province has good 

operational performance. Bangkinang Regional Hospital of Riau Province 

using an indicator of the work capability of workers and customer satisfaction 

obtained a score of 2.93. The measurement of the performance of Bangkinang 

District Hospital in Riau Province using the Balance Scorecard scored 

"Good". 

 

Keywords: Performance measurement, Balance Scorecard, finance, 

acquisition of customer growth and learning, customer 

satisfaction 

ii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Rumah sakit pada umumnya difungsikan untuk melayani masyarakat 

dan menyediakan sarana kesehatan untuk masyarakat, bukan untuk mencari 

keuntungan semata. Di dalam organisasinya, terdapat banyak aktifitas yang 

diselenggarakan oleh pihak pihak dari berbagai jenis profesi, baik profesi 

dokter, karyawan administrasi, petugas pelayanan dan beberapa layanan 

lainnya. Untuk dapat menjalankan fungsinya, diperlukan suatu sistem 

manajemen menyeluruh yang dimulai dari proses perencanaan strategis 

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

disebut baik apabila perencanaan tersebut dapat ditindak lanjuti secara praktis 

ke dalam program-program profesional yang berorientasi kepada economic – 

equity – quality. Artinya rumah sakit dikelola secara efektif dan efisien, 

melayani segala lapisan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang 

berkualitas, sehingga pengukuran terhadap kinerja sebuah rumah sakit sangat 

dibutuhkan untuk memastikan pelayanan tersebut terpenuhi dengan baik. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting bagi 

sebuah organisasi. Pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai penyusun 

strategi organisasi atau perusahaan. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan 

sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dibuat dengan 

menetapkan reward dan punishment system. Kinerja perusahaan merupakan 

sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi di dalam perusahaan dalam 

periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja 

1 
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perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan mampu 

menggambarkan kondisi perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. 

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat  pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu organisasi. 

Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap 

berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil dari 

pengukuran kinerja tersebut kemudian digunakan sebagai informasi tentang 

prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan 

penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian (Muhamad Mahsun, 

2013). 

Pengukuran kinerja perusahaan tidak lagi dianggap baik jika hanya 

dilihat dari sisi keuangan saja karena dianggap tidak mampu mencerminkan 

kompleksitas dan nilai yang melekat dalam perusahaan. Dengan kemajuan 

teknologi informasi dan perkembangan ilmu manajemen, sistem pengukuran 

kinerja perusahaan dengan cara tradisional dinilai banyak memiliki kelemahan 

dan keterbatasan. Hal ini mendorong Robert S. Kaplan dan David P. Norton 

untuk merancang suatu sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif 

yang disebut dengan Balanced Scorecard. Dimana sistem pengukuran ini 

menyediakan tujuan-tujuan strategis organisasi ke dalam seperangkat tolak 

ukur kinerja yang saling berhubungan. Balanced Scorecard tidak hanya 

memperhatikan kinerja finansial saja, tetapi juga kinerja non-finansial. 
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Balanced Scorecard sebagai salah satu konsep pengukuran  kinerja 

yang baru muncul dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia 

bisnis. Balanced Scorecard merupakan sebuah pengembangan dari cara 

pengukuran keberhasilan organisasi di dalam perusahaan dengan 

mengintegrasikan beberapa teknik pengukuran atau penilaian kinerja terpisah- 

pisah (Anggit, 2012). 

Balanced Scorecard memperluas ukuran kinerja  eksekutif  ke 

perspektif konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan, karena diketiga perspektif itulah usaha-usaha sesungguhnya 

(bukan usaha semu atau artificial) menjanjikan dihasilkannya kinerja keuangan 

yang berjangka panjang (sustainable). Balanced Scorecard yang 

mengembangkan tiga perspektif baru dalam menilai kinerja  yaitu  (1) 

perspektif konsumen, (2) perspektif proses bisnis internal, dan (3) perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran. Sebagai suatu metode pengukuran kinerja. 

Balanced Scorecard lebih dari sekedar sebuah sistem pengendalian tetapi 

merupakan suatu metode yang digunakan sebagai sistem  komunikasi, 

informasi dan pembelajaran. Di dalam Balanced Scorecard, pengukuran 

kinerja didasarkan atas 4 perspektif, yaitu (1) Keuangan, (2) Pelanggan, (3) 

Proses bisnis internal, dan (4) Pembelajaran dan pertumbuhan. Rumah sakit 

adalah salah satu sarana kesehatan yang merupakan tempat menyelenggarakan 

upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal bagi masyarakat (Anggit, 2012). 
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Hasil pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard pada 

RSUD Bangkinang dapat dijadikan bahan evaluasi yang menyeluruh jika hasil 

dari pengukuran kinerja dari ke empat perspektif ini terdapat hasil yang kurang 

memuaskan sehingga kinerja dari RSUD Bangkinang dapat terus-menerus 

memperbaiki kinerjanya demi pencapaian tujuan dan kemajuan rumah sakit di 

masa yang akan datang. Beberapa sumber mengatakan bahwa masih terdapat 

banyak kekurangan didalam pelayanan di RSUD Bangkinang dan banyaknya 

keluhan dari para pasien dan keluarga pasien. Pada tahun 2017, dilaporkan 

bahwa alat Scaning yang dibeli RSUD Bangkinang dengan harga 5 milyar  

tidak bisa dipergunakan (go-riau.com), kemudian pada Agustus 2018, 

dilaporkan bahwa seorang bayi terlantar hingga akhirnya tewas, hal ini diduga 

karena buruknya pelayanan di RSUD tersebut. Selain itu baru-baru ini SEKDA 

Kampar mendapat laporan tentang ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan di 

RSUD Bangkinang, sehingga beliau melakukan kunjungan mendadak. SEKDA 

Kampar mengumpulkan para KABID dan dokter untuk mengetahui puncak 

masalah di RSUD tersebut. Dan pada januari 2019 salah satu pasien anestesy 

asal Air Tiris mengaku kecewa atas akan pelayanan RSUD bangkinang karna 

sudah terlalu lama menunggu dokter dari pukul 07:00 sampai pukul 11:00 

(AuraNews.id). 

Melihat fenomena tersebut di atas, maka penulis memilih menggunakan 

alternatif pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard pada 

RSUD Bangkinang yang lebih komprehensif, akurat, terukur karena selama ini 

pengukuran kinerja yang dilakukan pihak RSUD Bangkinang mengacu pada 
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aspek keuangan dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah yang 

menyebabkan pengukuran kinerja di RSUD Bangkinang belum maksimal. 

Dari latar belakang dan uraian diatas, maka dalam penelitian ini saya 

mengambil judul “Analisis Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Bangkinang Dengan Pendekatan Balance Scorecard”. 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

penerapan metode Balanced Scorecard di RSUD Bangkinang. 

 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengatahui dan menganalisis keefektifan 

penerapan metode Balanced Scorecard sebagai metode pengukuran kinerja 

pada RSUD Bangkinang. 

 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Rumah Sakit 

 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi rumah sakit tempat 

penelitian dalam penggunaan metode yang tepat untuk pengukuran 

kinerja. 

2. Bagi Universitas 

 

Sebagai tambahan informasi dan wawasan mengenai penerapan 

Balance Scorecard dalam pengukuran kinerja suatu sektor publik dan 

bahan penelitian di masa mendatang. 
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3. Bagi Penulis 

 

Penelitian ini di harapkan dapat menambahkan pengalaman 

serta memberi gambaran nyata tentang dunia usaha khususnya 

pengukuran kinerja dengan pendekatan Balance Scorecard terutama 

pada perusahaan jasa seperti medis seperti RSUD Bangkinang hasil 

penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dalam menerapkan 

teori-teori yang telah dipelajari khususnya mengenai sistem 

pengendalian tentang Balance Scorecard. 

 
 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

 

Pada Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II : LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan yang memuat tentang landasan 

teori, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian, landasan alqur’an, kerangka pemikiran, serta pengembangan 

hipotesis. 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

 

Pada Bab ini meguraikan metode penelitian, yang meliputi lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi 

dan sampel, varibel penelitian dan definisi operasional dan analisis 

data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1. Pengukuran Kinerja 

 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

 

Menurut Irham Fahmi (2010), kinerja merupakan hasil yang dicapai 

oleh suatu organisasi baik yang bersifat profit oriented dan non profit oriented 

yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu dengan standar tertentu yang 

merupakan hasil yang dapat diukur dan mampu menggambarkan kondisi 

perusahaan dari berbagai ukuran yang telah disepakati. Moeheriono (2010), 

berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai  oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik  secara 

kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Muhamad Mahsun (2013), mengatakan bahwa Kinerja (Performance) 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program yang dibuat dalam sebuah kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi suatu 

organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat 

pencapaian yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi di 

dalam perusahaan baik yang bersifat profit oriented dan non profit oriented 

dalam rangka mewujudkan tujuannya visi dan misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan suatu organisasi di dalam perusahaan yang dihasilkan 

dalam satu periode waktu tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung 

7 
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jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 

 

2.1.2. Pengertian Pengukuran Kinerja 

 

Organisasi di dalam perusahaan yang ingin mengetahui kinerjanya 

memerlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai 

organisasi. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan 

terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil 

dari pengukuran kinerja tersebut kemudian digunakan sebagai informasi 

mengenai prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan 

memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

Menurut Lohman dalam Muhamad Mashun (2013), pengukuran kinerja 

merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang  

telah ditetapkan dalam tujuan strategi organisasi. Kemampuan seseorang 

merupakan ukuran pertama dalam meningkatkan kinerja yang ditujukan dari 

hasil kerjanya. Artinya, mampu atau tidaknya seseorang melaksanakan 

pekerjaanlah yang akan menentukan kinerjanya. Kemampuan ini harus diikuti 

dengan tanggung jawab seseorang pada pekerjaannya. 

Selain itu Moeheriono (2010), mengungkapkan bahwa pengukuran 

kinerja (performance measurement) mempunyai penilaian suatu proses 

penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam 

pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa 

termasuk efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Stout dalam Ihyaul Ulum (2012), menyatakan bahwa pengukuran merupakan 
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proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah 

pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan 

berupa produk, jasa, ataupun suatu proses. Pengukuran kinerja yang secara 

ringkas dapat disimpulkan sebagai kegiatan pengumpulan data dan informasi 

yang relevan dengan sasaran-sasaran atau tujuan program evaluasi. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan  

penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi 

dalam melaksanakan program atau kegiatan. Dengan kata lain pengukuran 

kinerja merupakan elemen pokok manajemen berbasis kinerja. Pengukuran 

kinerja (Performance Measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan 

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, 

termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang 

dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan 

terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan 

efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Rebertson dalam Muhamad 

Mashun, 2013). 

 

2.1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja 

 

Pengukuran kinerja didalam organisasi perusahaan digunakan untuk 

mengetahui kinerjanya. Selain untuk mengetahui kinerja suatu organisasi 

pengukuran kinerja juga memiliki manfaat dalam pelaksanaannya. Manfaat 

pengukuran kinerja antara lain yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari suatu 
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organisasi telah tercapai, selain itu untuk memastikan apakah strategi yang 

ditetapkan sudah berjalan dengan baik. 

Menurut Lynch dan Cross dalam Yuwono, dkk (2012), manfaat sistem 

pengukuran kinerja adalah: (1) Menelusuri kinerja terhadap harapan/keinginan 

pelanggan yang akan membawa perusahaan lebih dekat dengan pelanggannya 

dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi 

kepuasan kepada pelanggan; (2) Memotivasi pegawai untuk melakukan 

pelayanan sebagai bagian dari matarantai pelanggan dan pemasok internal; (3) 

Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

penghematan terhadap pemborosan tersebut; (4) Membuat suatu tujuan 

strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga 

mempercepat proses pembelajaran; dan (5) Membangun konsensus untuk 

melakukan suatu perubahan dengan memberi “reward” atas perilaku yang 

diharapkan tersebut. 

Muhamad Mahsun (2013), mengatakan bahwa manfaat pengukuran 

kinerja baik internal maupun eksternal organisasi sektor publik yaitu: (1) 

Memastikan pemahaman para pelaksana dalam hal ini yaitu karyawan terhadap 

ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja; (2) Memastikan tercapainya 

rencana kinerja berupa strategi perusahaan yang telah disepakati; (3) 

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja kemudian 

membandingkannya dengan rencana kerja untuk memperbaiki kinerja; (4) 

Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana 

yang telah dicapai sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah 

disepakati; (5) Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 
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upaya memperbaiki kinerja organisasi; (6) Mengidentifikasikan apakah 

kepuasan pelanggan sudah terpenuhi; (7) Membantu memahami proses 

kegiatan instansi pemerintah; dan (8) Memastikan bahwa pengambilan 

keputusan dilakukan secara obyektif. 

Manfaat pengukuran kinerja dalam organisasi antara lain: (1) 

Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen; (2) Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja 

yang telah ditetapkan; (3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian 

kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan 

tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja; (4) Sebagai dasar untuk 

memberikan penghargaan dan hukuman (reward dan punishment) secara 

objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran 

kinerja yang telah disepakati; (5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan 

pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi; (6) Membantu 

mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi; (7) 

Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan (8) Memastikan 

bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif (Ihyaul Ulum, 2012). 

 

2.1.4. Tujuan Pengukuran Kinerja 

 

Menurut Ihyaul Ulum (2012), secara umum tujuan sistem pengukuran 

kinerja adalah: (1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top 

down dan bottom up); (2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial 

secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian; (3) 

Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan 
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bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence; dan (4) Sebagai alat 

untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan 

kolektif yang rasional. 

Pada dasarnya tujuan pengukuran kinerja adalah: (1) Mengetahui 

tingkat ketercapaian tujuan organisasi yang ditetapkan perusahaan; (2) 

Memperbaiki kinerja perusahaan untuk periode berikutnya; (3) Memastikan 

tercapainya skema kinerja yang disepakati oleh perusahaan; (4) Memonitor dan 

mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan skema kerja 

serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja; (5) Mengidentifikasi 

apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi; (6) Memastikan bahwa 

pengambilan keputusan telah dilakukan sudah objektif; dan (7) Untuk 

mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat 

ditelusuri perkembangan yang telah dicapai perusahaan. 

 

 
2.2. Balanced Scorecard 

 

2.2.1. Pengertian Balanced Scorecard 

 

Menurut Handayani (2011), mengatakan bahwa Balanced Scorecard 

terdiri dari 2 suku kata yaitu scorecard (kartu nilai) dan balanced (berimbang). 

Pada tahap eksperimen awal, Balanced Scorecard merupakan kartu skor yang 

dimanfaatkan untuk mencatat skor hasil kerja eksekutif. Melalui kartu skor, 

skor yang hendak diwujudkan eksekutif di masa depan dibandingkan dengan 

hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini dimanfaatkan untuk 

melakukan evaluasi atas kinerja eksekutif. Kata berimbang dimaksudkan untuk 
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menunjukkan bahwa kinerja eksekutif diukur secara berimbang dari dua 

perspektif: keuangan dan non-keuangan jangka pendek dan jangka panjang. 

Dor dan Maryanne (2010), mengungkapkan bahwa Balanced Scorecard 

menterjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan 

ukuran kinerja dalam empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Dengan peranan yang dimainkan keempat perspektif ini dalam 

ukuran kinerja, pengujian perspektif yang lebih detail akan lebih terjamin. 

Sedangkan menurut Suwardi Luis dan Prima Birmo (2013), Balanced 

Sorecard merupakan alat manajemen untuk menjaga keseimbangan antara 

Indikator keuangan dan non-keuangan, Indikator kinerja masa lampau, masa 

kini dan masa depan, indikator internal dan eksternal dan indikator yang 

bersifat Leading (Cause/Drivers) dan Lagging (Effect/Outcome) yang dapat 

menggambarkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Balanced Scorecard 

memetakan “penyebab” yang mendorong terciptanya kinerja yang baik atau 

buruk, serta “akibat” yang dapat ditimbulkan atau dihasilkan dari sebab akibat 

tersebut. 

Balanced Scorecard pada dasarnya merupakan sebuah sistem 

pengukuran kinerja yang terpisah-pisah. Pengukuran kinerja dalam Balanced 

Scorecard terdiri dari empat perspektif yaitu: (1) perspektif keuangan, (2) 

perspektif pelanggan, (3) prespektif proses bisnis internal, (4) serta prespektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam penerapannya empat perspektif  

tersebut harus diterapkan bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Menurut Irham Fahmi (2010), Balanced Scorecard 
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merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi, 

misi dan strategi perusahaan dengan target bersifat jangka panjang yang 

menekankan pada empat kajian yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses 

bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 

Balanced Scorecard adalah pengembangan dari cara pengukuran 

keberhasilan organisasi di dalam perusahaan dengan menekankan pada empat 

kajian yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan dengan target bersifat jangka panjang yang 

bertujuan untuk mendukung perwujudan visi, misi dan strategi perusahaan. 

 

2.2.2. Perspektif Balanced Scorecard 

 

Balanced Scorecard memiliki empat perspektif yang dikaitkan dengan 

strategi perusahaan yaitu: (1) perspektif keuangan, (2) perspektif pelanggan, 

(3) prespektif proses bisnis internal, (4) serta prespektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Perspektif keuangan untuk melihat pandangan pemegang saham 

tentang kinerja keuangan perusahaan, perspektif pelanggan untuk melihat 

bagaimana pandangan pelanggan tentang pelayanan yang diberikan 

perusahaan, perspektif bisnis internal mengungkapkan tentang apa yang harus 

diunggulkan dan bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan, sedangkan 

untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memungkinkan  karyawan 

dan manajemen belajar dapat mengembangkan teknologi, sistem dan prosedur 

yang digunakan. 
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Menurut Muhamad Mahsun (2013), pendekatan untuk mengukur 

kinerja berdasarkan aspek keuangan dan non-keuangan dalam Balanced 

Scorecard dibagi empat perspektif yaitu: 

1) Perspektif Keuangan 
 

Perspektif Keuangan ini melihat kinerja dari sudut pandang 

profitabilitas ketercapaian target keuangan, sehingga didasarkan atas 

Pertumbuhan pendapatan, ROI Perusahaan dan cash flow perusahaan. 

2) Perspektif Pelanggan 
 

Perspektif pelanggan merupakan berkaitan dengan kepuasan pelanggan 

yaitu berkaitan dengan tingkat pemenuhan keinginan atau harapan 

pelanggan terhadap produk atau jasa yang diberikan, retensi pelanggan 

yang berkaitan dengan kemampuan dalam mempertahankan 

pelanggannya. 

3) Perspektif Proses Bisnis Internal 
 

Perspektif ini mengidentifikasi faktor kritis dalam proses bisnis internal 

organisasi dengan fokus pada pengembangan proses baru yang menjadi 

kebutuhan pelanggan. 

4) Perspektif Inovasi dan Pembelajaran 
 

Perspektif ini mengukur faktor-faktor yang berhubungan dengan 

teknologi, pengembangan pegawai, sistem dan prosedur, dan faktor lain 

yang perlu diperbaharui untuk meningkatkan kemampuan karyawan. 

 

Menurut Sony Yuwono, dkk dalam Irham Fahmi (2010), menyatakan 

bahwa Balanced Scorecard memberikan sebuah kerangka untuk memandang 

strategi yang digunakan untuk mencapai nilai dari empat perspektif: (1) 
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Financial, berkaitan dengan strategi pertumbuhan, profitabilitas, risiko yang 

dipandang dari sisi pemegang saham; (2) Customer, berkaitan dengan strategi 

dalam menciptakan nilai dan diferensiasi dari perspektif pelanggan; 3) Internal 

Business Process, berkaitan dengan prioritas strategi atas berbagai proses  

bisnis untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang saham dan (4) 

Learning and Growth, berkaitan dengan prioritas untuk menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi perubahan, inovasi, dan pertumbuhan secara 

organisasional. 

 

2.2.3. Manfaat Balanced Scorecard 

 

Menurut Kaplan dan Norton dalam Irham Fahmi (2010), perusahaan 

menggunakan fokus pengukuran Balanced Scorecard untuk menghasilkan 

berbagai proses manajemen sebagai berikut: (1) Memperjelas dan 

menerjemahkan visi dan strategi; (2) Mengkomunikasikan dan mengaitkan 

berbagai tujuan dan ukuran strategis; (3) Merencanakan, menetapkan sasaran 

dan menyelaraskan berbagai inisatif strategis; dan (4) Meningkatkan umpan 

balik dan pembelajaran strategis. 

Abdul Halim, dkk (2012), manfaat dari Balanced Scorecard jika 

diterapkan dalam organisasi secara baik yaitu: 

1) Memperjelas dan Menerjemahkan Visi, Misi dan Strategi 

 

Penerapan Balanced Scorecard dalam organisasi mengakibatkan 

eksekutif senior saling bekerjasama untuk menerjemahkan strategi 

perusahaan ke dalam berbagai tujuan strategik yang spesifik. Visi dan 

strategi perusahaan membuat perusahaan menuju spesifikasi tujuan dan 
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matrik ke dalam perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, 

dan pembelajaran dan pertumbuhan. 

2) Mengkomunikasikan dan Mengaitkan Berbagai Tujuan dan Ukuran 

Strategi 

Balanced Scorecard dapat memfasilitasi tim manajemen untuk 

mengkomunikasikan strateginya sehingga mendapatkan komitmen dari 

para eksekutif korporasi dan dewan direksi. Tujuan dan ukuran strategi 

Balanced Scorecard dikomunikasikan ke seluruh organisasi melalui 

berbagai media dan sistem informasi dan teknologi. 

3) Merencanakan, Menetapkan Sasaran dan Menyelaraskan Berbagai 

Inisiatif Strategi 

Balanced Scorecard bermanfaat besar apabila digunakan untuk 

mendorong terjadinya perubahan positif pada perusahaan. Tim 

manajemen eksekutif senior dalam perusahaan harus menentukan 

sasaran bagi berbagai ukuran Balanced Scorecard untuk setiap  tiga 

atau lima tahun, yang jika berhasil dicapai akan mengubah perusahaan. 

4) Meningkatkan Umpan Balik dan Pembelajaran 
 

Strategi Balanced Scorecard memungkinkan manajer memantau dan 

menyesuaikan implementasi strategi dan jika diperlukan akan membuat 

perubahan-perubahan mendasar terhadap strategi itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan Balanced Scorecard mampu memberikan informasi umpan 

balik kepada manajemen. Hasil dari umpan balik tersebut dapat 

digunakan untuk melakukan proses pembelajaran strategi. 
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Dari berbagai pendapat ahli tentang manfaat Balanced Scorecard, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan Balanced Scorecard di dalam perusahaan akan 

memberikan manfaat yaitu memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi, 

mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis, 

merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisatif 

strategis dan meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 

 

2.3. Rumah Sakit 

 

2.3.1. Pengertian Rumah Sakit 

 

Menurut UU No 44 tahun 2009 dalam Henni Febriawati (2013), rumah 

sakit merupakan sebuah institusi pelayanan bidang kesehatan yang memiliki 

karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh pengembangan ilmu kesehatan, 

kemajuan teknologi bidang kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat, yang diharus meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu 

dan terjangkau bagi masyarakat agar terwujud tingkat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya. 

Ery Rustaiyanto (2010), mengatakan bahwa Rumah sakit merupakan 

suatu tempat pemberian pelayanan kesehatan yang memiliki sifat kompleks, 

padat pakar kesehatan dan padat terhadap modal. Kompleksitas yang dimiliki 

rumah sakit karena adanya pelayanan rumah sakit berkaitan dengan fungsi 

pelayanan, pelatihan dan pendidikan tenaga medis serta tingkat maupun jenis 

disiplin supaya rumah sakit mampu melaksanakan fungsi secara profesional 

baik di bidang medis dan administrasi kesehatan. 
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Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/SK/XI/1992 

dalam Ery Rustaiyanto (2010), Rumah Sakit Umum adalah tempat yang 

memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan 

subspesialistik. Menurut Suparto Adikoesoemo dalam Henni Febriawati 

(2013), Rumah sakit adalah bagian dari keseluruhan sistem pelayanan 

kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan dan 

merupakan suatu sistem sosial yang terdapat objek manusia sebagai pasien. 

Sedangkan menurut Fakhni Armen dan Vijiyanti Azwar (2013), berdasarkan 

jenis usahanya, rumah sakit merupakan suatu sarana di bidang kesehatan yang 

memberikan pelayanan baik di bidang medis maupun non-medis dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, rumah sakit 

adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam pelayanan kesehatan yang 

dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan dan merupakan suatu 

sistem sosial yang terdapat objek manusia sebagai pasien. 

 

2.3.2. Jenis Rumah Sakit 

 

Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 dalam Henni 

Febriawati (2013), berdasarkan kepemilikannya rumah sakit di Indonesia 

dibedakan ke dalam dua jenis rumah sakit yaitu: 

1) Rumah Sakit Publik 

 

Merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah (termasuk 

pemerintah daerah) dan badan hukum lain yang bersifat nirlaba, rumah 

sakit publik meliputi: (1) Rumah sakit milik departemen kesehatan; (2) 
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Rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi; (3) Rumah sakit milik 

pemerintah daerah kabupaten atau kota; (4) Rumah sakit milik Tentara 

Nasional Indonesia; (5) Rumah sakit milik Kepolisian Republik 

Indonesia (polri); dan (6) Rumah sakit milik departemen di luar 

departemen kesehatan (termasuk milik badan usaha milik negara seperti 

pertamina). 

2) Rumah Sakit Privat 
 

Merupakan rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan 

memperoleh keuntungan yang berbentuk perseroan terbatas 

(PERSERO) yang meliputi: (1) Rumah sakit milik yayasan; (2) Rumah 

sakit milik perusahaan; (3) Rumah sakit milik penanam modal baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri; dan (4) Rumah sakit milik badan 

hukum lain. 

Menurut Kep. Menkes No. 51 Menkes/SK/11/17979 dalam Henni 

Febriawati (2013), berdasarkan jenis kelasnya rumah sakit di Indonesia 

dibedakan menjadi 4 kelas yaitu: (1) Rumah sakit kelas A; (2) Rumah sakit 

kelas B (pendidikan dan non pendidikan); (3) Rumah sakit kelas C; dan (4) 

Rumah sakit kelas D. 

Sehingga disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang adalah rumah sakit publik yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kampar, berdasarkan jenis pelayanannya merupakan jenis rumah 

sakit umum dimana rumah sakit umum adalah rumah sakit yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis 

penyakit, mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai dengan pelayanan sub- 
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spesialistis sesuai dengan kemampuannya, sedangkan untuk jenis berdasarkan 

kelas rumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang termasuk 

rumah sakit kelas C. 

 

2.3.3. Fungsi Rumah Sakit 

 

Fungsi rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 5I Menkes pos 17/2005 dalam Fakhni Armen dan Viviyanti 

Azwar (2013), terdiri atas empat fungsi yaitu : (1) Tempat dimana pemberian 

pengobatan bagi pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap; (2) Sebagai 

tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berguna di 

bidang kesehatan; (3) Sebagai tempat pendidikan ilmu kesehatan dan latihan 

tenaga medis atau para medis rumah sakit; dan (4) Sebagai tempat pencegahan 

dan peningkatan tingkat kesehatan masyarakat. 

Menurut Pusat Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang 

Kesehatan dalam Fakhni Armen dan Viviyaniti Azwar (2013), fungsi rumah 

sakit adalah sebagai berikut: (1) Melaksanakan pelayanan medis terhadap 

masyarakat; (2) Memberikan pelayanan penunjang medis dan non medis bagi 

masyarakat; (3) Melaksanaan pelayanan dan pemberian arahan ke perawatan; 

(4) Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan; (5) Melaksanakan pendidikan 

dan pelatihan terhadap tenaga medis rumah sakit; (6) Melaksanakan penelitian 

dan pengembangan ilmu kesehatan; dan (7) Melaksanakan administrasi umum 

dan keuangan. 

Menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, fungsi dari rumah 

sakit secara umum yaitu: (1) Melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan 
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penunjang medis; (2) Melaksanakan pelayanan medis dan pelayanan penunjang 

medis tambahan; (3) Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman; (4) 

Melaksanakan pelayanan medis khusus; (5) Melaksanakan pelayanan rujukan 

kesehatan; (6) Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi; (7) Melaksanakan 

pelayanan kedokteran social; (8) Melaksanakan pelayanan penyuluhan 

kesehatan terhadap masyarakat; (9) Melaksanakan pelayanan rawat jalan, rawat 

darurat dan rawat tinggal (observasi); (10) Melaksanakan pelayanan rawat inap 

bagi pasien; (11) Melaksanakan pelayanan administratif rumah sakit; (12) 

Melaksanakan pendidikan bagi para medis; (13) Membantu pendidikan tenaga 

medis umum dan tenaga medis spesialis; (14) Membantu penelitian dan 

pengembangan ilmu kesehatan; dan (15) Membantu kegiatan penyelidikan 

epidemiologi. 

 

2.4. Pengukuran Kinerja Rumah Sakit dengan Pendekatan Balanced 

Scorecard 

Pengukuran kinerja Rumah sakit dengan pendekatan Balanced 

Scorecard pada umumnya sama dengan pengukuran kinerja pada perusahaan 

yang menggunakan Balanced Scorecard sebagai pendekatannya. Pengukuran 

Kinerja rumah sakit dengan pendekatan Balanced Scorecard dilakukan pada 

empat perspektif Balanced Scorecard. 
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2.4.1. Perspektif Pelanggan 

 

Pengukuran Kinerja pada perspektif ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana respon pelanggan terhadap pelayanan yang yang diberikan oleh 

Rumah sakit. 

1. Pangsa pasar 

 

Berguna untuk mengukur seberapa besar proporsi segment pasar yang 

dikuasai perusahaan. Sehingga perusahaan akan mudah untuk 

menyusun rencana, baik rencana jangka pendek maupun rencana 

jangka panjang. 

2. Customer Retention ( Retensi Pelanggan) 

 

Customer Retention adalah suatu aktivitas yang dilakukan organisasi 

untuk mempertahankan pelanggannya. Customer Retention yang sukses 

dimulai dengan kontak pertama perusahaan dengan pelanggan yang 

berlanjutan secara terus menerus. Retensi Pelanggan (Customer 

Retention). Mengukur tingkat dimana perusahan berhasil memelihara 

dan mempertahankan hubungan baik yang terus-menerus dengan 

pelanggannya. Indikator ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menjaga hubungan dengan pelanggan. 

Retensi Pelanggan = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑚𝑎 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 
𝑥 100 %

 

(Thomas Sumarsan, 2011) 
 

Retensi pelanggan dinilai baik bila hasil perhitungan retensi pelanggan 

selama periode pengamatan mengalami peningkatan, dinilai cukup baik 

apabila konstan dan dinilai kurang apabila mengalami penurunan. 
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3. Customer Acquisition (akusisi pelanggan) 

 

Customer Acquisition menunjukkan sejauh mana kemampuan unit 

bisnis menarik pelanggan baru. Kemampuan mengusai pelanggan 

(Customer Acquisition) menunjukkan sejauh mana kemapuan unit 

bisnis menarik pelanggan baru. Indikator ini mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh pelanggan baru pada perusahaan untuk 

memperoleh tambahan pendapatan. Akuisisi Pelanggan (Custometer 

Acquisition), mengukur seberapa banyak perusahaan mampu menarik 

pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru baik pada pengukuran 

akuisisi pelanggan atau retensi pelanggan menunjukkan apakah 

perusahaan telah menyediakan barang dan jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Akuisisi Pelanggan = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑚𝑎 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 
𝑥 100 %

 

(Thomas Sumarsan, 2011) 
 

Akuisisi Pelanggan dinilai kurang baik apabila hasil perhitungan 

akuisisi pelanggan mengalami penurunan, dinilai cukup baik apabila 

konstan, dinilai baik apabila mengalami peningkatan. 

4. Customer Satisfaction (kepuasan pelanggan) 

 

Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan, 

dan kebutuhan pelanggan terpenuhi. Pengukuran kepuasan pelanggan 

merupakan elemen yang penting dalam menyediakan yang lebih baik, 

lebih efisien dan lebih efektif. Indikator ini menunjukkan sejauh mana 

pelanggan merasa puas atau tidak terhadap produk dan layanan 

perusahaan. Tingkat Kepuasan Pelanggan dalam penelitian diukur 
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dengan survei kepuasan pelanggan dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan mengacu pada kualitas layanan jasa yang 

diberikan pihak rumah sakit. Kualitas layanan jasa dapat dievaluasi 

dengan dimensi-dimensi karakeristik jasa. 

Parasuma, dkk dalam Fransisca Rahayuningsing (2015), menemukan 

lima dimensi karakteristik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kualitas layanan. Lima dimensi karakteristik kualitas pelayanan yaitu: 

(a) Tangibles (bukti langsung), dalam dimensi ini meliputi fasilitas 

fisik, perlengkapan, pegawai dan dan sarana komunikasi; (b) Realibility 

(Keandalan), dalam dimensi berkaitan dengan kemampuan dalam 

memberikan pelayanan sesegera mungkin serta memuaskan sesuai 

dengan yang telah dijanjikan; (c) Responsivenees (daya tangkap), dalam 

dimensi berkaitan dengan keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap; (d) Assurance 

(Jaminan), dalam dimensi ini meliputi kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko 

ataupun keragu-raguan; dan (e) Emphaty, dalam dimensi ini meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan 

perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. 

 
 

2.4.2. Perspektif Keuangan 

 

Perspektif Keuangan dalam penerapannya digunakan untuk 

mengetahui bagaimana kinerja rumah sakit berdasarkan aspek keuangan. 
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Perspektif Keuangan digunakan untuk mengetahui pandangan pemegang 

saham tentang kinerja keuangan perusahaan. Perspektif keuangan tetap 

digunakan dalam Balanced Scorecard, karena ukuran keuangan menunjukkan 

apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan 

perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. 

Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara 

khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan 

nilai pemegang saham. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan 

adanya tahapan dari siklus kehidupan bisnis, yaitu: growth, sustain, dan 

harvest. Tiap tahapan memiliki sasaran yang berbeda, sehingga penekanan 

pengukurannya pun berbeda pula. 

1. Growth (bertumbuh) 

 

Tahap pertumbuhan menjadi tahap awal dalam siklus kehidupan bisnis. 

Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk menggunakan sumber daya 

yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Selain itu, 

perusahaan akan menanamkan investasi sebanyak-banyaknya, 

meningkatkan produk baru, membangun fasilitas produksi, 

meningkatkan kemampuan beroperasi, merebut pangsa pasar, dan 

membuat jaringan distribusi. Di dalam tahap ini kemungkinan besar 

perusahaan akan selalu dalam keadaan rugi, karena tahap ini perusahaan 

memfokuskan untuk penanaman investasi yang dinikmati dalam jangka 

panjang nanti. 

2. Sustain (bertahan) 
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Tahapan kedua di mana perusahaan masih melakukan investasi dan 

reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik.Pada 

tahap ini perusahaan masih mempunyai daya tarik yang bagus bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya. Dalam tahap ini perusahaan 

harus mampu mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki dan 

harus memperhatikan kualitas produk dan pelayanan yang lebih baik 

sehingga secara bertahap akan mengalami pertumbuhan dari tahun ke 

tahun. 

Tujuan keuangan pada tahap ini biasanya lebih berorientasi pada 

profitabilitas. Tujuan yang berkaitan dengan profitabilitas dapat 

dinyatakan dengan menggunakan ukuran yang berkaitan dengan laba 

operasional. Untuk mendapatkan profitabilitas yang baik tentunya para 

manajer harus bekerja keras untuk memaksimalkan pendapat yang 

dihasilkan dari investasi modal, sedangkan untuk unit bisnis yang telah 

memiliki otonomi diminta tidak hanya mengelola arus pendapatan, 

tetapi juga tingkat investasi modal yang telah ditanamkan dalam unit 

bisnis yang bersangkutan. Tolak ukur lain yang kerap digunakan pada 

tahap ini,misalnya ROI, profit margin, dan operating ratio. 

3. Harvest (Menuai) 

 

Tahap ini merupakan tahap pendewasaan bagi sebuah perusahaan, 

karena pada tahap ini perusahaan tinggal menuai dari investasi yang 

dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, yang harus dilakukan pada 

tahap ini adalah perusahaan tidak lagi melakukan investasi, tetapi hanya 

memelihara supaya perusahaan berjalan dengan baik. 
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Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam pengukuran 

kinerja keuangan, antara lain: 

1. Net Profit Margin (NPM) 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan/rumah 

sakit dalam menghasilkan net income (Laba bersih) dari kegiatan 

operasi pokok bagi perusahaan/rumah sakit yang bersangkutan untuk 

mengetahui efisiensi suatu perusahaan. 

NPM = 
𝐾𝑒𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

 
 

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 
 

(Vincent Gaspers, 2002) 
 

NPM dinilai baik, bila selama periode pengamatan hasil perhitungan 

NPM mengalami peningkatan, dinilai cukup baik apabila konstan dan 

dinilai kurang apabila mengalami penurunan. 

2. ROI (Return on Investment) 

 

Tingkat Pengembalian Investasi dari pendapatan operasional atau yang 

biasanya disebut ROI yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktivas 

untuk menghasilkan laba bersih. 

ROI = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 

 
 

(Vincent Gaspers, 2002) 
 

ROI dinilai baik, bila selama periode pengamatan hasil perhitungan 

ROI mengalami peningkatan, dinilai cukup baik apabila konstan dan 

dinilai kurang apabila mengalami penurunan. 
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2.4.3. Perspektif Bisnis Internal 

 

Pengukuran kinerja pada perspektif Bisnis Internal untuk mengetahui 

bagaimana kualitas yang diberikan rumah sakit terhadap pelanggannya, 

sehingga perusahaan mampu mengetahui apa yang harus diunggulkan 

perusahaan kepada pelanggannya. Menurut Rudiantoro (2013), dalam 

Perspektif ini perusahaan melakukan pengukuran terhadap aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan demi menciptakan produk yang dapat memberikan 

kepuasan tertentu bagi pelanggan. Dalam hal ini perusahaan berfokus pada tiga 

proses bisnis utama yaitu: 

1. Proses Inovasi 

 

Dalam proses inovasi, unit bisnis meneliti kebutuhan pelanggan yang 

sedang berkembang atau masih tersembunyi dan kemudian 

menciptakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut. 

2. Proses Operasi 

 

Proses operasi yaitu bagaimana proses pelayanan produk/layanan jasa 

perusahaan. Pada proses operasi pengukuran kinerja dilakukan terhadap 

tiga dimensi yaitu: 

a. Time Measurement 
 

Pada dimensi ini penilaian pada rumah sakit yaitu berkaitan dengan 

Respond times yang dimiliki rumah sakit yang berkaitan dengan waktu 

atas tindak lanjut terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien. 

b. Quality Process Measurement 

 

Dalam dimensi ini akan diukur menggunakan rasio-rasio dengan 

standar yang ditetapkan pemerintah. Perspektif bisnis internal dapat 
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diukur dengan standar pengukuran menurut peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1171/Menkes/Per/VII/2011 

antara lain: 

1) Bed Occupancy Rate (BOR ) (Angka penggunaan tempat tidur) 

 

Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase 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%. Rumus 

untuk menghitung BOR yaitu: 

BOR = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑘𝑖𝑡 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑑𝑢𝑟 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑖 
𝑥 100 %

 

(Vincent Gaspers, 2002) 
 

 

 

2) Average Length of Stay (ALOS ) (Rata-rata lamanya pasien  

dirawat) 

Average Length of Stay (ALOS) 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. Rumus untuk menghitung ALOS yaitu: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 
ALOS = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 (𝐻𝐼𝑑𝑢𝑝 + 𝑀𝑎𝑡𝑖) 
𝑥 100 %

 

(Vincent Gaspers, 2012) 
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3) TOI (Turn Over Internal (Tenggang perputaran ) 

 

Turn Over Internal (TOI) 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. 

TOI = 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑑𝑢𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑖 − 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 (𝐻𝐼𝑑𝑢𝑝 + 𝑀𝑎𝑡𝑖) 
𝑥 100 %

 

(Vincent Gaspers, 2012) 
 

4) Net Death Rate (NDR) 

 

Net Death Rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah 

dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini 

memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR 

yang ideal seharusnya tidak lebih dari 25 per 1000 penderita keluar. 

𝑁𝐷𝑅 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 > 48 𝐽𝑎𝑚 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 
𝑥 100 %

 

Hendrawan Suprapto, dkk (2012) 
 

5) Gross Death Rate (GDR) 

 

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk 

setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran 

tentang mutu pelayanan rumah sakit.Nilai GDR yang ideal 

seharusnya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar, kecuali 

jika terjadi kejadian khusus seperti wabah penyakit, bencana alam, 

perang dan lain-lain. Rumus untuk menghitung GDR yaitu: 

𝐺𝐷𝑅 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 
𝑥 100 %

 

Hendrawan Suprapto, dkk (2012) 
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6) 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. Dengan rumus perhitungannya 

yaitu: 

𝐵𝑇𝑂 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 (𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 + 𝑀𝑎𝑡𝑖) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑑𝑢𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 
𝑥 100 %

 

Hendrawan Suprapto, dkk (2012) 
 

 
 

2.4.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

Perspektif pembelajaran dan Pertumbuhan dapat dilihat melalui 

beberapa perhitungan, antara lain: 

1. Retensi Karyawan 

 

Penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat komitmen karyawan 

terhadap perusahaan dapat dinilai dari tingkat retensi karyawan.Retensi 

Karyawan mengukur seberapa kemampuan rumah sakit dalam 

mempertahankan karyawan yang kompeten. Retensi Karyawan dinilai 

baik bila selama periode pengamatan hasil perhitungan retensi 

karyawan mengalami penurunan, dinilai cukup baik apabila konstan 

dan dinilai kurang apabila mengalami peningkatan. 

𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 
𝑥 100 %

 
 

Sumber : Hendrawan Suprapto, dkk (2012) 

 

2. Tingkat Pelatihan Karyawan 
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Tingkat pelatihan karyawan digunakan untuk mengetahui persentase 

pelatihan karyawan yang dilakukan pada perusahaan terhadap 

karyawannya. Indikator ini untuk menjaga dan meningkatkan 

kemampuan, keahlian dan pengetahuan karyawan agar kompeten dalam 

menjalankan tugasnya. Tingkat Pelatihan Karyawan diukur dengan cara 

membandingkan jumlah karyawan yang dilatih dengan jumlah 

karyawan. 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖ℎ 

 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 
𝑥 100 % 

 

Sumber Hendrawan Suprapto, dkk (2012) 

Tingkat Pelatihan Karyawan dinilai baik, bila selama periode 

pengamatan hasil perhitungan Pelatihan karyawan mengalami 

peningkatan, dinilai cukup baik apabila konstan dan dinilai kurang 

apabila mengalami penurunan. 

3. Produktivitas Karyawan 

 

Produktivitas karyawan digunakan untuk mengetahui produktivitas 

karyawan yang dihasilkan. Produktivitas karyawan merupakan hasil 

dari pengaruh ratarata dari peningkatan keahlian dan semangat inovasi, 

perbaikan proses internal dan tingkat kepuasan pelanggan. Tujuannya 

adalah menghubungkan output yang dihasilkan para pekerja terhadap 

keseluruhan pekerja. 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 
𝑥 100 % 

Sumber Hendrawan Suprapto, dkk (2012) 
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Produktivitas Karyawan dinilai baik, bila selama periode pengamatan 

hasil perhitungan produktivitas karyawan mengalami peningkatan, 

dinilai cukup baik apabila konstan dan dinilai kurang apabila 

mengalami penurunan. 

4. Tingkat Kepuasan Karyawan 

 

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan karyawan maka perlu 

dilakukan survei kepuasan karyawan. Tingkat kepuasan karyawan 

diketahui dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan karyawan. Rudiantoro, (2013), 

mengatakan bahwa dimensi pengukuran tingkat kepuasan karyawan 

terdiri dari: (1) tingkat keterlibatan karyawan dalam pengambilan 

keputusan; (2) pengakuan akan hasil kerja yang baik; (3) Kemudahan 

dalam memperoleh informasi sehingga dapat melakukan pekerjaan 

sebaik mungkin (4) Keaktifan dan kreativitas karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya; (5) Tingkat dukungan yang diberikan kepada 

karyawan; dan (6) Tingkat kepuasan karyawan secara keseluruhan. 

Beberapa elemen dalam employee statisfaction menurut Armila Krisna 

Warindrani (2009), yaitu: (1) Keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan; (2) Pengakuan; (3) Akses untuk memperoleh informasi; dan 

(4) Dorongan aktif untuk melakukan kreativitas dan inisiatif; (5) 

dukungan atasan. 
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2.5. Pandangan Islam Mengenai Kinerja dan Akuntansi 

 

2.5.1. Prespektif Keuangan 

 

Perintah memakai harta yang “bersih”, dasar kerja/ kinerja suka sama 

suka (komunikasi interpersonal dan antar personal) dibangun, larangan 

berputus asa, dan optimis dengan pertolongan Allah SWT, tafsir An-Nisa Ayat 

29-35Ayat 29-30: Terpeliharanya harta dan jiwa, hukuman bagi yang berbuat 

zalim pada keduanya, serta penjagaan terhadap hak-hak manusia. 

                           

                                  

                                

            

 

  ع
 

Terjemah Surat An-Nisa Ayat 29-30. "Wahai orang-orang yang 

beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. "Dan barang siapa berbuat 

demikian dengan cara melanggarhukum dan zalim, akan Kami masukkan dia 

ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah." (QS; An-Nisa 29-30). 

 ي   
 

Artinya: "Perumpaman orang-orang yang menafkahkan hartanya 

mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan 

tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat 



36 

   

 

gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karuniaNya) 

Lagi Maha Mengetahui."( Al-Baqarah 261 ). 

 
 

2.5.2. Prespektif Pelanggan 

 

Firman Allah dalam Alquran. Al-Mā-idah ayat 87: 
 

  ت

                              

        

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan 

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas”. ”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) 

di tengah-tengah antara yang demikian.” 

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam 

membangun teori konsumen (secara umum) dan kepuasan konsumsi serta 

rasionalits konsumsi (khusus) dalam Islam. Menurut kerangka Islam, Nata 

Atmadja (2013) menjelaskan, bahwa kepuasan dalam Islam meliputi: kepuasan 

konsumtif dan kepuasan kreatif. Kepuasan konsumtif akan menghasilkan 

kepuasan siap kreasi, sebab konsumsi yang dilakukan akan memberikan 

kekuatan fisiknya; sehingga akan menjadi lebih kreatif; artinya akan 

memperoleh energi setelah mendapatkan kepuasan konsumtif sehingga siap 

untuk berkreasi. 
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Kepuasan optimal dapat diketahui dari perintah (hadits) nabi, yaitu 

untuk berhenti makan sebelum kenyang. Hal ini disebabkan karena pada saat 

itulah kondisi kreasi dapat diperoleh. 

Dalam Islam ada tiga hukum yang berlaku dalam konsumsi, yaitu halal, 

mubah, dan haram; halal (orang wajib makan); mubah di mana seseorang harus 

berhati-hati dalam makan karena telah mencapai kepuasan optimal; dan makan 

menjadi haram jika seseorang telah mencapai kepuasan maksimum tetapi 

masih terus menambah barang yang dimakannya saat inilah seseorang telah 

mencapai kepausan optimum. Sedangkan bila telah mencapai kepuasan 

maksimum, maka harus berhenti makan karena bila melebihi batas-batas 

kemampuan konsumsi barang yang semula halal bisa menjadi haram. 

 
 

2.5.3. Prespektif Bisnis Internal 

 

Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah QS. Al Mulk ayat 15 :

  

Artinya “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya”. 

Begitu juga Allah katakan dalam Surat Al-A’raf ayat 10: 

Artinya “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di 

bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) 

penghidupan”. 
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Di samping anjuran untuk mencari rizki, Islam sangat menekankan 

(mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun 

pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). Sabda nabi SAW : Kedua 

telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum 

ditanya kepadanya mengenai empat perkara; tentang umurnya, apa yang 

dilakukannya; tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya; tentang 

hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan; dan tentang 

ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu (HR. Ahmad). 

 
 

2.5.4. Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW dari Ali Bin Abi 

Thalib 

  م

“Barangsiapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah 

orang yang beruntung. Barangsiapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia 

adalah orang yang merugi. Dan barangsiapa hari ini lebih buruk daripada hari 

kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat”. 

 

2.6. Kerangka Pemikiran 

 

Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam dunia 

bisnis. Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu 

perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan suatu perusahaan. Pengukuran kinerja selama ini digunakan 

adalah mengukur kinerja keuangan dan penggunaan standar yang ditetapkan 

pemerintah sehingga tidak mampu menggambarkan kinerja perusahaan secara 
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keseluruhan. Pengukuran kinerja keuangan hanya menilai kinerja untuk jangka 

pendek dan tidak memperhitungkan harta-harta tak tampak yang dimiliki 

rumah sakit sedangkan penggunaan standar penilaian pemerintah hanya 

menggambarkan pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dan penanganan pasien. 

Balanced Scorecard merupakan alat pengendalian manajemen yang 

menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan 

ukuran kinerja dengan empat perspektif yaitu perspektif pelanggan, perspektif 

keuangan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Perspektif keuangan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan 

yang diambil dalam tiga perspektif lain, yaitu perspektif pelanggan, perspektif 

bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif 

pelanggan mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan dimana unit bisnis 

akan bersaing. Perspektif bisnis internal menjelaskan proses internal yang 

diberikan untuk memberikan nilai pada pelanggan atau pemilik. Perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasikan kemampuan yang 

diperlukan oleh organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan 

perbaikan.Semua perspektif tersebut diukur dengan menggunakan Balanced 

Scorecard untuk menilai kinerja pada RSUD Bangkinang. 
 

Penggunaan Pendekatan Balanced Scorecard, sebagai metode 

pengukuran kinerja pada RSUD Bangkinang akan memberikan gambaran 

kinerja rumah sakit dalam jangka panjang yang sangat berguna bagi pihak 

manajemen sebagai informasi yang menyeluruh bagi keberhasilan organisasi. 

Balanced Scorecard sebagai suatu metode pengukuran kinerja, dalam 

pelaksanaan akan memberikan gambaran mengenai keberhasilan dari tiga 
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perspektif lain selain keberhasilan dari perspektif keuangan yaitu perspektif 

pelanggan dapat menunjukkan keberhasilan organisasi dalam menguasai 

pelanggannya, baik dalam mempertahankan maupun menarik pelanggan baru 

selain itu dari perspektif ini perusahaan mampu melihat bagaimana pandangan 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan. Pengukuran kinerja 

dari perspektif pelanggan dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, jika 

kinerja tingkat kepuasan pelanggan buruk dari perspektif ini akan menurunkan 

jumlah pelanggan di masa depan meskipun saat kinerja keuangan terlihat baik. 

Berdasarkan perspektif proses bisnis internal pihak manajemen mampu 

mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit terhadap 

pelanggannya, hasil dari penggukuran perspektif ini dapat digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanannya. Dari segi 

perspektif yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, pihak 

rumah sakit dapat mengetahui bagaimana produktivitas karyawan dan 

bagaimana pemberian pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan terhadap peningkatan kualitas karyawan, sehingga hasil 

pengukuran perspektif dapat dijadikan sumber informasi dimana pihak 

manajemen perlu peningkatan pelatihan bagi karyawan jika hasil dari 

perspektif ini dinilai kurang baik. Hal ini dikarenakan organisasi bisnis harus 

terus meningkatkan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan 

mereka serta akan meningkat pula kemampuannya untuk berpartisipasi dalam 

pencapaian hasil dari perspektif lain dan tujuan perusahaan. 

 
 

2.7. Penelitian Terdahulu 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Novella Aurora (2010) yang berjudul 

“Penerapan Balanced Scorecard Sebagi Tolok Ukur Pengukuran 

kinerja RSUD Tugu Rejo Semarang.” Penelitian tersebut berhasil 

mengungkapkan bahwa dengan menggunakan balanced scorecard 

terdapat variasi hasil: perspektif pembelajaran dan pertumbuhan masih 

kurang. Perspektif yang lain yaitu Perspektif pelanggan, keuangan, 

proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan cukup baik. 

Balanced Scorecard cocok diterapkan pada RSUD Tugu Rejo 

Semarang karena memberikan gambaran yang terstruktur dan 

menyeluruh dibandingkan sistem tradisional. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Daru Anggita Pangesti (2012) dengan 

judul “Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard 

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen”, dari penelitian tersebut 

dihasilkan bahwa pengukuran kinerja pada RSUD Kebumen belum 

menunjukkan hasil yang baik karena tiga perspektif yaitu Perspektif 

pelanggan, Perspektif Keuangan dan Perspektif Proses Bisnis Internal 

belum menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan indikator yang 

diterapkan manajemen rumah sakit. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian relevan adalah sama-sama meneliti tentang pengukuran 

kinerja dengan metode Balanced Scorecard. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Arisuhana dengan judul 

“Penerapan Balanced Scorecard sebagai salah satu tolak ukur dalam 

pengukuran kinerja tahun 2013 (Studi Kasus Rumah Sakit Cakra 

Husada(”, dari penelitian ini dihasilkan pada perspektif keuangan 
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rumah sakit cakra husada dapat dikatakan cukup baik dimana untuk 

ROA dan ROE rumah sakit baik sedangkan untuk rasio perubahan 

biaya dan tingkat biaya modal kurang baik. Perspektif bisnis internal 

dan pembelajaran rumah sakit yang dihasilkan dalam penelitian ini baik 

sedangkan untuk perspektif pelanggan dikatakan kurang. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian relevan adalah sama-sama meneliti 

tentang pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. 

4. Penelitian Apriliana )2007( yang berjudul “Balanced Scorecard dengan 

Six Sigma untuk Mengukur Kinerja Manajemen Rumah Zakat 

Indonesia Dompet Sosial Umum Quro Cabang Yogyakarta”, Hasil dari 

penelitian ini adalah kinerja Rumah Zakat Indonesia (DSUQ) cabang 

Yogyakarta pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan meningkat, 

terbukti dengan adanya peningkatan revenue per employee sebesar 

62,17%, serta optimalisasi kinerja personel yang tercermin dari 

employee retention berupa tingkat perputaran karyawan yang rendah 

(hanya 3 tahun per orang) dan rasionalisasi 7 orang karyawan. Kinerja 

Rumah Zakat Indonesia (DSUQ) cabang Yogyakarta pada bisnis 

internal meningkat dibuktikan dari adanya peningkatan aktivitas 

lembaga dan perbaikan layanan melalui customer care sehingga 

meningkatkan jumlah muzakki dan mustahiq sebesar 25, 23%, 

peningkatan jumlah mustahiq dan pangsa pasar Rumah Zakat Indonesia 

(DSUQ) cabang Yogyakarta pada perspektif keuangan meningkat, 

dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penerimaan sebesar 28,79%, 

jumlah penyaluran sebesar 29,55% dan adanya efisensi biaya 
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operasional yang mencapai 30%. Persamaan peneltian ini dengan 

relevan adalah sama-sama meneliti tentang pengukuran kinerja metode 

Balanced Scorecard. 

5. Hanif (2012), Pengukuran kinerja dengan konsep value for money dan 

Balanced Score Card pada RS. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas. 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengukuran kinerja dengan 

konsep value for money dan Balanced Score Card pada RS. Dr. Sobirin 

sesuai dengan identitas pihak rumah sakit sebagai salah satu instansi 

pemerintah. 

6. Afandi (2013) Analisis pendekatan Balanced Score Card sebagai suatu 

sistem pengukuran kinerja (studi kasus pada Rumah Sakit Ibnu Sina). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja rumah sakit Ibnu Sina 

dilihat dari 4 (empat) perspektif Balanced Scorecard dapat dikatakan 

cukup karena perusahaan mencapai 57 % atau sebanyak 8 (delapan) 

dari 14 (empat belas) tolak ukur yang berhasil memenuhi target 

standard yang ditetapkan berdasarkan tahun 2010. Dari beberapa tolak 

ukur keuangan, hanya pertumbuhan pendapatan yang memenuhi 

standard yang didasarkan pada data tahun lalu dapat diartikan bahwa 

kinerja keuangan Rumah Sakit Ibnu Sina kurang baik. Pada perspektif 

pelanggan dikatakan baik karena dilihat dari indeks kepuasan pasien 

yang yang diperoleh dari penyebaran kuesioner adalah 5.178 point atau 

dapat dikategorikan puas atas pelayanan diberikan Rumah sakit Ibnu 

Sina. Dari perspektif proses bisnis internal dapat dikatakan baik karena 
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dari enam tolak ukur pelayanan Rumah sakit, hanya satu belum 

malampau dari standard menurut peraturan menteri kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1171/Menkes/per/VII/2011 yang idealnya pada 

kisaran 1-3 hari dengan kenyataan tersebut maka rumah sakit harus 

lebih meningkatkan pelayanan rumah sakit khusus nya peralatan yang 

dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan. Dari 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, indeks kepuasan karyawan 

yang dicapai pada penyebaran kuisioner adalah sebesar 972 point arau 

berada dalam interval antara 756-1.092 point atau dapat dikategorikan 

tidak puas, ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan karyawan yang 

ada dalam Rumah Sakit Ibnu Sina belum mencapai standard yang 

diharapkan, sedangkan indeks pembelajaran yang dicapai dari hasil 

penyebaran kuesioner adalah sebesar 1.354 atau berada dalam interval 

antara 1.190-1.470 point atau dapat dikategorikan baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada RSUD 

Bangkinang. Studi kasus merupakan penelitian yang rinci terhadap objek 

tertentu selama kurun waktu tertentu. Penelitian studi kasus ini menganalisa 

kinerja RSUD Bangkinang dengan data berupa elemen-elemen yang menjadi 

tolak ukur dalam pengukuran kinerja menggunakan konsep Balanced 

Scorecard. 

 
 

3.2. Metode Penelitian 

 

Penelitian tentang pengukuran kinerja pada RSUD Bangkinang dengan 

menggunakan pendekatan Balanced Scorecard ini di uraikan secara deskriptif 

analitik karena penelitian ini di deskripsikan secara sistematik. 

 
 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh 

karyawan dan pasien rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Bangkinang. Untuk menentukan sampel peneliti membagi sampel menjadi 2 

yaitu Customer dan karyawan dengan menggunakan teori solvin dengan rumus 

sebagai berikut : 

n = N 

1 + Ne
2
 

45 
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Keterangan : 

 

n = Jumlah Sampel 

 

N = Besar populasi 

 

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang di inginkan. Persentase kelonggaran 

dan ketidaktelitian karena kesalahan penerikan sampel adalah sebesar 10%. 

1. Sampel Customer 
 

n = 6375 

1 + 0,01
2
 

 

n = 103,23 orang 
 

2. Sampel Karyawan 

n = 392 

1 + 0,01
2
 

 

n = 93,76 = 94 orang 

 

 
 

3.4. Operasionalisasi Variabel 

 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel 

penelitian kedalam konsep dimensi dan indikator. Di samping itu, tujuannya 

adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi 

dalam penelitian ini.Sesuai judul penelitian yaitu Analisis Pengukuran Kinerja 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang Dengan Pendekatan Balance 

Score Card, Balanced Scorecard adalah metode alternatif yang digunakan 

perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komperhensif, 

tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non- 

keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta 
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pembelajaran dan pertumbuhan Sumber: Mulyadi (2011:140), maka terdapat 

empat variabel penelitian, yaitu: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Bangkinang dengan pendekatan Balanced Scorecard 

Variabel Pengertian Indikator Skala 

Perspektif 

Keuangan 

(X1) 

Pengukuran   kinerja 

keuangan menunjukkan 

apakah perencanaan, 

implementasi    dan 

pelaksanaan dari strategi 

memberikan kontribusi 

bagi  keuntungan 

perusahaan 

Growth (pertumbuhan) 

1. Perusahaan 
menggunakan segala 
sumber daya  yang 
dimiliki  untuk 

meningkatkan 
pertumbuhan 
bisnisnya 

2. Perusahaan   akan 
menanamkan 

investasi  sebanyak- 

banyaknya 

meningkatkan 

produk    baru, 

membangun fasilitas 

produksi, 

meningkatkan 

kemampuan 

beroperasi,  merebut 

pangsa pasar,  dan 

membuat   jaringan 

distribusi. 
 

Sustain (bertahan) 

1. Perusahaan 

mempertahankan 

pangsa  pasar yang 

sudah dimiliki  dan 

harus memperhatikan 

kualitas produk dan 

pelayanan yang lebih 

baik sehingga secara 

bertahap  akan 

mengalami 

pertumbuhan  dari 

tahun ke tahun. 

 

Harvest (memanen) 

1. Perusahaan tidak lagi 
melakukan  investasi, 
tetapi hanya 

Ordinal 
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Variabel Pengertian Indikator Skala 

  memelihara supaya 

perusahaan berjalan 
dengan baik. 

 

Perspektif 

Pelanggan 

(X2) 

Pelanggan memiliki 

peranan penting dalam 

kehidupan perusahaan. 

Sebuah perusahaan yang 

tumbuh dalam persaingan 

tidak akan mungkindapat 

bertahan apabila tidak 

didukung oleh pelanggan 

Pangsa Pasar 
Berguna untuk mengukur 

seberapa besar proporsi 

segment pasar yang 

dikuasai perusahaan. 

Retensi Pelanggan 

Suatu aktivitas yang 

dilakukan organisasi 

untuk mempertahankan 

pelanggannya. 

Mengukur     tingkat 

dimana   perusahan 

berhasil memelihara dan 

mempertahankan 

hubungan  baik  yang 

terus-menerus   dengan 

pelanggannya.Indikator 

ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan 

dalam    menjaga 

hubungan dengan 

pelanggan. 
 

Akuisisi Pelanggan 

Menunjukkan   sejauh 

mana kemampuan unit 

bisnis      menarik 

pelanggan 

baru.Kemampuan 

mengusai   pelanggan 

(Customer Acquisition) 

menunjukkan   sejauh 

mana  kemapuan   unit 

bisnis      menarik 

pelanggan 

baru.Indikator      ini 

mengukur kemampuan 

perusahaan      untuk 

memperoleh pelanggan 

baru pada  perusahaan 

untuk   memperoleh 

tambahan pendapatan. 
 

Kepuasan Pelanggan 
Suatu keadaan dimana 

Ordinal 
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Variabel Pengertian Indikator Skala 

  keinginan, harapan, dan 

kebutuhan pelanggan 

terpenuhi.Pengukuran 

kepuasan pelanggan 

merupakan elemen yang 

penting  dalam 

menyediakan yang lebih 

baik, lebih efisien dan 

lebih efektif 

 

Perspektif 

Proses Bisnis 

Internal 

(X3) 

bisnis internal perusahaan 

dilakukan 

denganmenggunakan 

analisis rantai nilai. 

Manajemen 

mengidentifikasi 

prosesbisnis internal kritis 

yang harus diunggulkan 

oleh perusahaan. 

Proses Inovasi 

Unit bisnis meneliti 

kebutuhan pelanggan 

yang sedang 

berkembang  atau 

masih tersembunyi dan 

kemudian 

menciptakan produk 

atau jasa yang 

memenuhi kebutuhan 

tersebut. 

 

Proses Operasi 

Bagaimana proses 

pelayanan 

produk/layanan   jasa 

perusahaan.  Yaitu 

pada: 

1. Time Measurement 
2. Quality Process 

Measurement 

 

Proses Pelayanan Purna 

Jual 

Palayanan yang diberikan 

oleh perusahaan kepada 

klonsumen  setelah 

transaksi jual beli. 

Tujuannya   untuk 

memberikan kepuasan 

kepada pelanggan, 

menjaga hubungan baik, 

menjaga kerja sama 

dengan konsumen, dan 

menciptakan loyalitas 

dengan pelanggan. 
Kegiatan nya meliputi: 

Ordinal 
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Variabel Pengertian Indikator Skala 

  1. Mencatat identitas 

pelanggan pada 

buku data 

pelanggan 
2. Mengantarkan 

yang dibeli oleh 

pelanggan 

3. Membungkus atau 
mengepak 
barang/jasa 

4. Mengucapkan 
terimakasih dan 

selamat 

5. Memberikan 

kemudahan serta 

pelayanan khusus 

6. Mempercepat 

layanan 

7. Memberikan serta 

menanggapi setiap 

komplen 

8. Memberikan 

garansi terhadap 

produk 

 

Perspektif 

Pembelajaran 

dan 

pertumbuhan 

(X4) 

Perspektif terakhir dalam 

balanced    scorecard 

mengembangkan 

tujuandan ukuran yang 

mendorong pembelajaran 

dan  pertumbuhan 

perusahaan.   Tujuan   di 

dalam    perspektif 

pembelajaran     dan 

pertumbuhan adalah 

menyediakan infrastruktur 

yang memungkinkan 

tujuan ambisius dalam 

tigaperspektif lainnya 

tercapai. 

Kemampuan Pekerja 

1. Retensi Karyawan 

Yaitu penilaian 

yang dilakukan 
untuk menilai 

tingkat komitmen 

karyawan terhadap 

perusahaan 

2. Tingkat Pelatihan 

Karyawan 

Tingkat pelatihan 

karyawan 

digunakan untuk 

mengetahui 

persentase 

pelatihan 

karyawan   yang 

dilakukan pada 

perusahaan 

terhadap 

karyawannya 
3. Produktivitas 

Karyawan 

Ordinal 
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Variabel Pengertian Indikator Skala 

  Produktivitas 

karyawan 

digunakan untuk 

mengetahui 

produktivitas 

karyawan  yang 

dihasilkan 

4. Kepuasan 

Karyawan 

Untuk mengetahui 

bagaimana tingkat 

kepuasan 

karyawan maka 

perlu dilakukan 

survei  kepuasan 

karyawan 

 

Kemampuan sistem 

informasi 

Melihat  tingkat 

ketersedian informasi, 

tingkat ketepatan 

informasi yang tersedia, 

serta jangka waktu yang 

dibutuhkan   untuk 

memperoleh infirmasi 

yang dibutuhkan. 
 

Motivasi, pemberdayaan 

dan keselarasan 

Hal ini untuk 

menciptakan pekerja 

yang berinisiatif. Tolak 

ukur yang digunakan 

yaitu jumlah sasaran 
yang diberikan pekerja. 

 

 

 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

pembagian kuisioner kepada pasien dan karyawan RSUD Bangkinang. 
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2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan tahunan selama 

tiga tahun, yaitu tahun 2015-2018, studi pustaka, literatur, dan berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan analisis kinerja perusahaan dengan 

konsep Balanced Scorecard. Data sekunder yang diperlukan dalam 

penelitian ini meliputi laporan keuangan RSUD Bangkinang, 

rekapitulasi kunjungan pasien rawat inap dan jalan, data  karyawan, 

serta gambaran umum perusahaan. 

 
 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

membaca dan mempelajari literatur, artikel, maupun buku yang relevan 

dengan masalah pengukuran kinerja di RSUD Bangkinang. 

2. Kuisioner 

 

Kuisioner merupakan metode pengumpulan data secara langsung yang 

dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden. 

Pengajuan kuisioner ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat kepuasan pasien dan karyawan RSUD Bangkinang. 

3. Wawancara 

 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara langsung 

dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak RSUD Bangkinang 
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untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari studi kepustakaan 

maupun dari pembagian kuisioner. 

 
 

4.7. Teknik Analisis Data 

 

Data yang telah terkumpul dari kuisioner, wawancara, serta laporan 

realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang dan 

sumber pustaka dianalisis dalam dua pola yaitu, analisis kualitatif dan analisis 

kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan penjelasan deskriptif 

sedangkan analisis kuantitatif kinerja keuangan dilakukan dengan 

menggunakan analisis varians. Masing masing perspektif dalam balanced 

score card dianalisis seperti di bawah ini. 

1. Perspektif Keuangan 

 

Pada penilaian kinerja perspektif keuangan Rumah Sakit  Umum 

Daerah (RSUD) Bangkinang dianalisis menggunakan laporan realisasi 

anggaran adalah item belanja. Yaitu realisasi anggaran belanja langsung dan 

belanja tidak langsung. Dianalisis menggunakan analisis varians, dengan 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan 

No Nilai Tingkat Presentase (%) Pedoman 

1 5 >87,50 Sangat baik 

2 4 75,10-87,49 Baik 

3 3 62,60-75,00 Biasa Saja 

4 2 50,10-62,50 Kurang Baik 

5 1 <50 Tidak Baik 

Sumber : Vincen 2015 :276 

 

2. Perspektif Customer 

 

Penilaian kinerja perspektif customer Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Bangkinang dilakukan dengan menggunakan indikator tingkat 
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kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, dan tingkat akuisisi pelanggan. 

Di ukur dengan metode survei melalui model kuisioner. Model kuisioner 

biasanya menggunakan skala likert dengan format seperti : (1) Sangat tidak 

puas, (2) Tidak puas, (3) Cukup puas, (4) Puas, dan (5) Sangat puas. 

Selanjutnya dianalisis dengan teknik tentang kriteria dengan penilaian 

berdasarkan skor, seperti tabel 3.3 dibawah ini: 

Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Untuk Perspektif Customer 

No Nilai Indeks Penilaian Kriteria Persepsi 

 
1 

 
5 

 
5,00 - 4,21 

 
Sangat baik 

Kondisi penilaian kinerja sangat 

baik 

2 4 3,41 - 4,20 Baik Kondisi penilaian kinerja baik 

3 3 2,61 - 3,40 Cukup baik 
Kondisi penilaian kinerja cukup 
baik 

4 2 1,81 - 2,60 
Kurang 

baik 
Kondisi penilaian kinerja kurang 
baik 

5 1 1,00 – 1,80 Tidak baik 
Kondisi penilaian kinerja tidak 
baik 

 

3. Perspektif Bisnis Internal 

 

Perspektif bisnis internal terkait dengan penilaian atas proses  yang 

telah dibangun dalam melayani masyarakat. Penilaian tersebut meliputi proses, 

operasional inovasi dan kualitas pelayanan. Penilaian ini bertujuan dalam 

rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan organisasi, guna 

meningkatkan tingkat pelayanan kepada pelanggan. Proses inovasi, merupakan 

salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektivitas ketepatan waktu dari 

proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses 

penciptaan nilai tambah bagi customer. Untuk tingkat pelayanan diukur dengan 

menggunakan standar kinerja pelayanan rumah sakit Depkes (2005), yaitu: 
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a. Bed Occupancy Rate (BOR) 
 

Jumlah hari perawatan 
𝐵𝑂𝑅 = 

Jumlah tempat tidur x jumlah hari 
𝑥 100 %

 

b. Bed Turn Over (BTO) 
 

 

𝐵𝑇𝑂 = 
Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) 

Jumlah tempat tidur 
𝑥 100 %

 
 

c. Turn Over Interval (TOI) 
 

 

𝐵𝑂𝑅 = 
Jumlah tempat tidur x periode − hari perawatan 

Jumlah pasien keluar hidup dan mati 
𝑥 100

 
 

d. Average Leangth of Stay (ALOS) 
 

Jumlah lama perawatan pasien 
𝐵𝑂𝑅 = 

Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) 
𝑥 100 %

 

e. Gross Death Rate (GDR 
 

 

𝐵𝑂𝑅 = 
Jumlah pasien mati 

 
 

Jumlah keluar (hidup dan mati) 

 

𝑥 100 % 

 
 

f. Net Death Rate (NDR) 
 

 

Jumlah pasien keluar 
𝐵𝑂𝑅 = 

Jumlah pasien keluar hidup dan mati 
𝑥 100 %

 

 
 

Shantika Novita (2016) 

 

Sedangkan inovasi dihitung menggunakan metode perhitungan tingkat 

persentase (%) produk atau jasa baru yang ditawarkan dibagi dengan total 

produk atau jasa yang sudah ada dikali dengan 100%. Sebagai contoh untuk 

mencari tingkat inovasi digunakan persamaan sebagai berikut: 

𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 = 
Produk/ Jasa baru yang ditawarkan 

Total produk/ Jasa yang sudah ada 
𝑥 100 %
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Kriteria penilaian kinerja menurut perhitungan pada tabel 3.4 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4. Kriteria Penilaian Untuk Perspektif Bisnis Internal 

 

No Nilai Tingkat Persentase (%) Pedoman 

1 4 >75 Istimewa 

2 3 </=75 Baik 

3 2 </=50 Cukup baik 

4 1 </=25 Tidak baik 

Sumber : Marbun Daniel Panuturi. Tesis penerapan balanced scorecard dalam 

pengukuran kinerja organisasi Universitas Trisakti 2012. 

Proses operasional dihitung menggunakan hasil kuisioner. 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. 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

 

Penilaian kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang diukur dengan menggunakan 

indikator tingkat produktivitas karyawan dan tingkat kepuasan karyawan. 

Penilaian kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan metode 

seurvei melalui kuisioner menggunakan skala likert dengan format sebagai 

berikut: (1) Sangat tidak puas, (2) Tidak puas, (3) Cukup puas, (4) Puas, dan 

(5) Sangat puas. 
 

Selanjutnya dianalisis dengan teknik rentang Kriteria dengan penilaian 

persepsi variabel penilaian kinerja berdasarkan skor, seperti table 3.5 dibawah 

ini: 
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Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Untuk Perspektif Pertumbuhan dan 

Pembelajaran 

No Nilai Indeks Penilaian Kriteria Persepsi 

1 5 4,21-5,00 Sangat Baik Kondisi Penilaian 

Kinerja sangat baik. 

2 4 3,41-4,20 Baik Kondisi Penilaian 

Kinerja baik. 

3 3 2,61-3,40 Cukup Baik Kondisi Penilaian 

Kinerja cukup baik. 

4 2 1,81-2,60 Kurang Baik Kondisi Penilaian 

Kinerja kurang baik. 

5 1 1,00-1,80 Tidak Baik Kondisi Penilaian 

Kinerja tidak baik. 

 

 
3.7. Analisis Varians 

 

Untuk mengukur kinerja keuangan instansi Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Bangkinang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran 

yang telah dibuat dengan realisasinya. Selisih antara keduanya untuk menilai 

kinerja keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis varians yaitu selisih 

pendapatan aktual dengan anggaran. Dalam penilaiannya disebut baik atau 

tidak baik. Ukuran yang lain yang digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan adalah peningkatan penjualan yang dijelaskan secara deskriptif 

dengan indikasi peningkatan atau penurunan jumlah pelayanan jasa selama 

waktu penilaian. 

 

1. Teknik Rentang Kriteria 

 

Dalam menentukan rentang skala suatu aspek kinerja dilakukan analisis 

rentang Kriteria Husein Umar (2010:225). Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui pada rentang skala manakah keputusan yang dihasilkan. Langkah- 
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langkah yang dilakukan dalam analisis rataan skor adalah sebagai berikut 

Husein Umar (2010:225): 

1. Mengelompokkan/ Memberi Bobot Jawaban 

 

Kuisioner yang terkumpul dikelompokkan sesuai pilihan jawaban dan 

kemudian diberi bobot nilai, yaitu: 

Bobot 1= STS (sangat tidak setuju) 

Bobot 2= SS (sangat setuju) 

Bobot 3= N (Netral) 

 
Bobot 4= TS (putidak Setuju) 

Bobot 5= STS (sangat tidak setuju) 

2. Menghitung Skor 
 

Setelah jawaban dikelompokkan, selanjutnya setiap skor komponen 

variabel dihitung dengan mengalikan jumlah frekuensi dari masing- 

masing komponen variabel dengan bobot tersebut diatas. 

3. Menentukan Rataan Skor 

 

Hasil perhitungan skor tersebut kemudian masing-masing dibagi 

dengan jumlah responden. 

4. Memberi Penilaian 

 

Langkah berikutnya adalah memberi penilaian terhadap tiap kiteria 

yang dinilai dalam kusioner sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

bagaimana tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang 

diteliti. Untuk menentukan nilai objek yang diteliti maka digunakan 

rumus sebagai berikut:  

 
𝑅𝐾 = 

 

m − n 

K 
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Keterangan : 
 

RK = Rentang Kriteria 

 

m      = Skala jawaban terbesar 

n       = Skala jawaban terkecil 

K = Jumlah kelas 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang sebagai berikut: 
 

 

𝑅𝐾 = 
5 − 1 

 
 

5 
 

RK = 0,8 

 
Selanjutnya dapat disusun penilaian variabel penilaian kinerja 

berdasarkan skor, seperti tabel 3.6 dibawah ini: 

Tabel 3.6. Kriteria Penilaian Persepsi Variabel Pengukuran Kinerja 

 

No Nilai Indeks Penilaian Kriteria Persepsi 

1 5 4,21-5,00 Sangat Baik Kondisi penilaian kinerja 

sangat baik 

2 4 3,41-4,20 Baik Kondisi penilaian kinerja 

baik 

3 3 2,61-3,40 Cukup Baik Kondisi penilaian kinerja 

cukup baik 

4 2 1,81-2,60 Kurang Baik Kondisi penilaian kinerja 

kurang baik 

5 1 1,00-1,80 Tidak Baik Kondisi penilaian kinerja 

tidak baik 

Sumber: Husein umar 2015:257 

 

Keterangan pada tabel diberikan berdasarkan nilai skor yang diperoleh 

dari masing-masing penilaian kinerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 

Dari penjabaran analisis dan pembahsan diatas maka didapat 

kesimpulan sebagau berikut : 

1. Penerapan Balance Score Card pada RSUD Bangkinang Provinsi Riau 

telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan syarat dan ketentuan 

penggunaan Balance Score Carduntuk pengukuran suatu kinerja. 

2. Kinerja RSUD Bangkinang Provinsi Riaudengan menggunakan 

Balance Score Card dengn perolehn masing-masing perepektif yaitu 

pada perspektif keuangan secara keseluruhan maka perspektifkeuangan 

di RSUD Bangkinang Provinsi Riau memperoleh skor 65.45% yang 

berarti baik (favorable).Berdasarkan penilaian persepsi variabel, tingkat 

akuisisi pelanggan. Tingkat dimana RSUD Bangkinang Provinsi Riau 

mampu menarik pelanggan baru adalah cukup baik.Menurut kritaria 

penilaian kinerja dengan metode perhitungan kinerja proses inovasi 

mendapatkan skor sebesar 5,88 yang menunjukkan peniaian yang 

baik.kriteria diatas menunjukkan bahwa pada tingkat operasional yang 

ada di RSUD Bangkinang Provinsi Riau mempunyai kinerja 

operasional yang baik.Hasil pengukuran kinerja perspektif pertumbuhan 

dan permbelajaran RSUD Bangkinang Provinsi Riau dengan 

menggunakan indikator kapabilitsas pekerja dan kepuasan 

pelanggannmemperoleh skor 2,93. 

119 
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3. Pengukuran kinerja RSUD Bangkinang Provinsi Riaudengan 

menggunakan Balance Scorecard mendapat nilai “Baik “. 

 
 

5.2. Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi RSUD Bangkinang Provinsi Riau untuk dapat mempertahankan 

dan meningkatkan kinerja karyawanya setiap tahunya, hal ini guna 

pencapaian visi dan misi RSUD Bangkinang Provinsi Riau yang 

maksimal. 

2. Bagi karyawan RSUD Bangkinang Provinsi Riau selalu meningkatkan 

kinerja bagi devisi tempat bekerja, guna meningkatkan penilaian yang 

lebih baik bagi RSUD Bangkinang Provinsi Riau. 

3. Bagi perusahaan adalah agar perusahaan lebih memperhatikan dan 

melakukan pengawasan terhadap perubahan atau gerak score yang 

didapat RSUD Bangkinang Provinsi Riau agar bergerak semakin baik. 

Dan melakukan penerapan Balance Scorecard pada divisi yang belum 

melakukan penerapan. 
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Lampiran 1 
 

KUESIONER UNTUK MENGUKUR KINERJA RSUD 

BANGKINANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED 

SCORE CARD 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner ini, yaitu sebagai berikut : 
 

1. Kuesioner ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu identitas responden, 

kuesioner kepuasan pelanggan, kuesioner proses bisnis internal dan 

kuesioner pertumbuhan dan pembelajaran. 

2. Isilah kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada RSUD 

Bangkinag. 

3. Berilah tanda centang ( √ ) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi 

yang terjadi pada RSUD Bangkinang. 

Identitas Responden 

Mohon isi identitas responden ini dengan kondisi responden yang sebenarnya. 

a. Inisial : 

b. Umur : 

c. Jenis kelamin : 

d. Agama : 

e. Alamat : 

f. Pekerjaan : 

g. Kelas rawat inap : 

Kuesioner Kepuasan Pelanggan 

Kuesioner kepuasan pelanggan ini ditujukan pada pelanggan 

RSUDBangkinag.Isi dengan centang pada pilihan jawaban. 

Pilih salah satu jawaban dibawah ini untuk setiap pertanyaan dengan 

memberikan tanda centang ( √) pada kolom jawaban: 

1. Sangat  Setuju (SS), berarti anda merasa sangat tidak puas pada 

pelayanan yang diberikan rumah sakit. 

2. Setuju (S), berarti anda merasa sangat tidak puas pada pelayanan yang 

diberikan rumah sakit 

3. Netral (N), berarti anda merasa tidak puas pada pelayanan yang 

diberikan rumah sakit. 

4. Tidak Setuju (TS), berarti anda merasa puas pada pelayanan yang 

diberikan rumah sakit. 

5. Sangat Tidak Setuju (STS), berarti anda merasa sangat puas pada 

pelayanan yang diberikan rumah sakit. 
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KUESIONER UNTUK MENGUKUR KINERJA RSUD 

BANGKINANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED 

SCORE CARD 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner ini, yaitu sebagai berikut : 
 

1. Kuesioner ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu identitas responden, 

kuesioner kepuasan pelanggan, kuesioner proses bisnis internal dan 

kuesioner pertumbuhan dan pembelajaran. 

2. Isilah kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada 

RSUDBangkinag. 

3. Berilah tanda centang ( √ ) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi 

yang terjadi pada RSUDBangkinag. 

Identitas Responden 

Mohon isi identitas responden ini dengan kondisi responden yang sebenarnya. 

a. Inisial : 

b. Umur : 

c. Jenis kelamin : 

d. Agama : 

e. Alamat : 

f. Lama kerja : 

g. Jabatan (bagi karyawan) : 

Kuesioner proses bisnis internal dan kuesioner pertumbuhan dan 

pembelajaran 

Kuesioner proses bisnis internal dan kuesioner pertumbuhan dan pembelajaran 

ini ditujukan pada karyawan yang ada di RSUDBangkinag.Isi dengan centang 

pada pilihan jawaban. 

Pilih salah satu jawaban dibawah ini untuk setiap pertanyaan dengan 

memberikan tanda centang ( √) pada kolom jawaban: 

1. Sangat  Setuju (SS), berarti anda merasa sangat tidak puas pada 

pelayanan yang diberikan rumah sakit. 

2. Setuju (S), berarti anda merasa sangat tidak puas pada pelayanan yang 

diberikan rumah sakit 

3. Netral (N), berarti anda merasa tidak puas pada pelayanan yang 

diberikan rumah sakit. 

4. Tidak Setuju (TS), berarti anda merasa puas pada pelayanan yang 

diberikan rumah sakit. 

5. Sangat Tidak Setuju (STS), berarti anda merasa sangat puas pada 

pelayanan yang diberikan rumah sakit. 
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KUESIONERPERTUMBUHAN DAN 

PEMBELAJARAN 
 

NO PERTANYAAN Pilihan 

SS S N TS STS 

Kemampuan Pekerja 

1 Petugas dan karyawan rumah sakit 

merasa nyaman dengan lingkungan dan 

kondisi kerja saat ini 

     

2 Jumlah pekerjaan lintas fungsional 

yang dioperasikan tidak menganggu 

pekerjaan pokok 

     

3 Insentif yang diterima sudah sesuai 

dengan pekerjaan 

     

Kemampuan sistem informasi 

4 Kemampuan manajemen dalam 

mengelola sistem informasi dengan 

baik. 

     

5 Terjalin hubungan yang baik antar 

atasan dan bawahan maupun antara 

sesama karyawan. 

     

Motivasi, pemberdayaan dan keselarasan 

6 Manajemen rumah sakit menampung 

ide dan inspirasi karyawan. 

     

7 Pendistribusian reward berbasis kinerja 

sudah di aplikasikan oleh rumah sakit. 

     

8 Pengembangan karir yang diberikan 

rumah sakit kepada karyawan. 
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KUESIONER BISNIS INTERNAL 
 

 
 

NO PERTANYAAN Pilihan 

SS S N TS STS 

Proses Inovasi 

1 Waktu penanganan keluhan pasien cepat 

dan tanggap. 

     

2 Pengetahuan anda tentang tugas dan 

tanggung jawab pada pekerjaan. 

     

3 Memperoleh informasi yang lengkap untuk 

mengerjakan tugas. 

     

 

Proses operas 

4 Keahlian petugas dan karyawan 

disesuaikan dengan keilmuan yang 

dimiliki. 

     

5 Petugas memberikan pelayanan yang 

ramah kepada customer. 

     

 

Proses pelayanan purna jual 

6 Kepuasan petugas dan karyawan terhadap 

gaya kepemimpinan yang sekarang. 

     

7 Kelengkapan peralatan yang medis dan 

kerja di rumah sakit 

     

8 Kepuasan petugas atau karyawan terhadap 

keputusan pimpinan dalam 

mempromosikan salah satu karyawan 

untuk menduduki jabatan tertentu. 
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KUESIONER PERSPEKTIF PELANGGAN 
 

 
 

NO PERTANYAAN Pilihan 

SS S N TS STS 

Pangsa Pasar 

1 Pelayanan penerimaan dan pengobatan 

pasien yang cepat dan tepat 

     

2 Kelengkapan peralatan dan obat-obat 

pada rumah sakit 

     

3 Kebersihan kamar rawat dan 

lingkungan rumah sakit adalah baik 

     

Retensi pelanggan 

4 Standar pelayanan perawat sudah 

dilaksankan dengan baik 

     

5 Prosedur pendaftaran tidak berbelit- 

belit 

     

6 Pelayanan jasa kesehatan rumah sakit 

yang terjangkau oleh masyarakat 

menengah bawah 

     

Akuisisi pelanggan 

7 Keramahan dan kepedulian karyawan 

dalam memberikan pelayanan 

pengobatan 

     

8 Fasilitas yang diberikan kepada pasien 
sudah dikategorikan baik 

     

Kepuasan pelanggan 

9 Pasien menerima biaya yang sudah 
ditetapkan oleh rumah sakit. 

     

10 Keluhan dari pasien langsung ditangani 
oleh pihak rumah sakit 
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