
PENGUKURAN KINERJA BERBASIS BALANCED SCORECARD 

UNTUK MENCIPTAKAN KEUNGGULAN BERSAING 

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Lumajang) 

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah syarat untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi 

 

 

 

Disusun oleh 

NALURITA SARI 

0510230129 

 

 

 
 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2009 



LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Skripsi dengan judul : 

 

“PENGUKURAN KINERJA BERBASIS BALANCED SCORECARD UNTUK 

MENCIPTAKAN KEUNGGULAN BERSAING” 

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang) 

 

 

Disusun oleh : 

Nama   : Nalurita Sari 

NIM  : 0510230129 

Fakultas : Ekonomi 

Jurusan  : Akuntansi 

Bidang kajian : Akuntansi Manajamen 

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 Oktober 2009. 

 

 

 

            Malang, 21 Oktober 2009 

                Dosen pembimbing, 

 

 

 

                 Eko Ganis S., SE., M.Com.,Ph.D. 

        NIP. 132 305 916 



SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama    : Nalurita Sari 

Tempat / Tanggal Lahir : Lumajang / 13 Agustus 1986 

Nomor Induk Mahasiswa : 0510230129 

Jurusan   : Akuntansi (S1) 

Alamat    : Jl. Terusan Srigading 10, Malang 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul : 

”PENGUKURAN KINERJA BERBASIS BALANCED SCORECARD UNTUK 

MENCIPTAKAN KEUNGGULAN BERSAING” 

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang) 

 

Yang ditulis adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan merupakan plagiat 

atau saduran dari skripsi orang lain kecuali yang telah disebutkan sebagai sumber 

rujukan atau acuan pada daftar pustaka. 

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia 

menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar 

kesarjanaannya). 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan 

bila diperlukan. 

 

       Malang, 7 November 2009 

       Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

        Nalurita Sari 

               NIM. 0510230129 



Thank’s To… 
 

My Jesus Christ… Sumber kehidupan dan kekuatanku… 
 

 
 

Bapak dan Ibuku… terimakasih buat semuanya ya Pak, Bu… aku belum bisa 
membalas semuanya. Semua yang kulakukan kupersembahkan untuk kalian. 
Mbak Christin, Mas Yudhi, dan adekku Lia... terimakasih untuk semua 
perhatian kalian dan doa’ kalian buat aku… I luph u all…!!! 
 

     
 
Mas Gera_ku… terimakasih buat semua perhatian yang kamu beri, nemenin 
aku kemana-mana, menghiburku saat aku stress... Terimakasih yach... ☺ 

 



 
4 Wuk Forever : A’an, Wulan, & Mario… Cuma sama kalian aku bisa 
berbuat gila dan hidupku jadi lebih seru...Terimakasih yach... 

 
 
Keluarga besar Bhumiksara… kalian adalah motivatorku... terimakasih 
karena Tuhan mempertemukanku dengan orang-orang yang hebat. 

 
 
Navis Crew... tempat aku bebas berekspresi dan berkreasi... aku bangga 
bisa menjadi bagian dari keluarga ini. 

   
 
 



Teman-teman Homeband FE… terimakasih aku bisa menjadi bagian dari 
kalian dan ikut andil memberi prestasi pada fakultas kita tercinta...  Sukses 
terus buat kalian yach... ☺ 
 

   
 

Teman-teman Density Indonesia… terimakasih, menyanyi bersama kalian 
membuatku menjadi lebih mudah saat aku menghadapi masalah. Hehehe... 
 

 
 

Dan semua yang udah mendoakan dan memberiku support, terimakasih 
banyak.. 
 

God Bless U all ... 
 



KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

anugerah-Nya, sehingga hanya dengan bimbinganNya sajalah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengukuran Kinerja Berbasis Balanced 

Scorecard untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus pada Rumah 

Sakit Daerah Dr. Haryoto Lumajang)”. 

 Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan 

dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkatNya yang melimpah. Sumber kehidupan dan 

kekuatanku. 

2. Bapak dan Ibu, atas doa dan kasih sayang kalian di sepanjang hidupku. 

3. Bp. Eko Ganis S., atas bimbingan dan kesabarannya selama ini. 

4. Bp. Unti Lugdigdo, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

5. RSD Dr. Haryoto Lumajang, atas tempat dan kesempatan yang diberikan. 

6. Kakak-kakakku dan adikku, atas doa dan dukungan kalian serta kesabaran 

kalian menghadapiku. 

7. Mas Gera, atas doa dan perhatian penuh yang kau berikan buat aku. Terima 

kasih banyak. 

8. Mgr. Herman Joseph S.H., terima kasih untuk segala bentuk perhatian, 

bimbingan, dan motivasinya selama ini. 



 ii

9. Rm. Eko Putranto, untuk semangat yang telah kau berikan kepada kami. 

10. Bpk. Djokodwihatmono, atas doa dan dukungannya yang selalu 

menginspirasiku. 

11. Keluarga besar Bhumiksara, atas kesempatan dan kebersamaan yang bisa 

kulalui bersama kalian. 

12. Sahabat-sahabatku Mario, Wulan, dan Aan, terima kasih atas semua support 

yang kalian berikan. 

13. Keluarga besar homeband FE, teman-teman Akuntansi 2005, atas semua 

dukungannya, serta semua pihak yang selalu memberikan dukungan moril 

maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini. 

 Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati, melindungi, dan menyertai saudara-

saudara sekalian. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, baik 

dari segi materi, sistematika pembahasan, maupun susunan bahasanya. Oleh 

karenanya, penulis senantiasa terbuka dalam menerima kritik dan saran yang 

konstruktif. Dengan iringan doa semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam 

pengembangan pendidikan serta wawasan berpikir kita bersama. 

 

Malang, 1 Desember 2009 

 

 

                 Penulis 



 iii

DAFTAR ISI 
 

KATA PENGANTAR……………………………………………………….. i 
DAFTAR ISI…………………………………………………………………. iii 
ABSTRAKSI…………………………………………………………………. ix 
ABSTRACT………………………………………………………………….. x 
 

I. PENDAHULUAN………………………………………………………    1 
1.1 Latar Belakang Masalah…………………………………………. 1 

 1.2 Perumusan Masalah……………………………………………… 6 
 1.3 Tujuan Penelitian........................................................................... 6 
 1.4 Manfaat Penelitian......................................................................... 7 
 1.5 Sistematika Penelitian .................................................................... 7 
 

II. TINJAUAN TEORI................................................................................... 9 
 2.1 Pengukuran Kinerja....................................................................... 9 
 2.2 Balanced Scorecard....................................................................... 12 

 2.2.1 Sejarah Balanced Scorecard…………………………….. 12 
 2.2.2 Pengertian Balanced Scorecard......................................... 13 
 2.2.3 Konsep Balanced Scorecard.............................................. 13 
2.3 Manfaat Balanced Scorecard......................................................... 32 
2.4 Keunggulan dan Kelemahan Balanced Scorecard………………. 33 
2.5 Rumah Sakit……………………………………………………... 35 
 2.5.1 Klasifikasi Rumah Sakit…………………………………. 36 
 2.5.2 Fungsi dan Jasa Rumah Sakit……………………………. 37 
 2.5.3 Jenis Pelayanan Rumah Sakit……………………………. 38 
 2.5.4 Sifat Pelayanan Rumah Sakit……………………………. 39 
 2.5.5 Implementasi Balanced Scorecard pada 
  Rumah Sakit…………………………………………….... 39 
2.6 Indikator yang Berkaitan dengan Rumah Sakit.............................. 40 
 2.6.1 Indikator yang Berkaitan dengan Kematian....................... 40 
  2.6.1.1 Gross Death Rate................................................... 40 
  2.6.1.2 Net Death Rate....................................................... 41 
 2.6.2 Indikator yang Berkaitan dengan Unit Rawat Jalan........... 41 
  2.6.2.1 Rata-rata Kunjungan Per Hari................................ 41 
  2.6.2.2 Rasio Kunjungan Pasien Rawat Jalan Lama.......... 42 
 2.6.3 Indikator yang Berkaitan dengan Kapasitas 
  Rumah Sakit……………………………………………… 43 
  2.6.3.1 Bed Occupancy Rate……………………………… 43 
  2.6.3.2 Bed Turn Over………………………………….... 43 
  2.6.3.3 Turn Over Interval……………………………….. 44 
  2.6.3.4 Lenght of Stay……………………………………. 44 
2.7 Penggunaan Balanced Scorecard pada 
 Perusahaan dan Rumah Sakit……………………………………. 45 
 



 iv

III. METODE PENELITIAN...................................................................... 49 
 3.1 Ruang Lingkup Penelitian............................................................. 49 
 3.2 Pendekatan Penelitian.................................................................... 49 
 3.3 Tahapan Penelitian......................................................................... 50 
 3.4 Jenis dan Sumber Data................................................................... 51 
 3.5 Prosedur Pengumpulan Data.......................................................... 52 
 3.6 Teknik Analisa Data....................................................................... 53 
 

IV. PEMBAHASAN....................................................................................... 59 
 4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit...................................................... 59 
  4.1.1 Sejarah Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang...................... 59 
  4.1.2 Pengorganisasian Rumah Sakit........................................... 61 
   4.1.2.1 Tujuan Rumah Sakit Dr. Haryoto........................... 61 
   4.1.2.2 Visi, Misi, Falsafah, dan Motto.............................. 62 
   4.1.2.3 Struktur Organisasi................................................. 63 
  4.1.3 Jasa Pelayanan Rumah Sakit............................................... 66 
 4.2 Hasil Penelitian............................................................................... 68 
  4.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Sakit Dr. Haryoto.............. 68 

  4.2.2 Pemahaman Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 
   terhadap Balanced Scorecard sebagai Alat Ukur 
   Kinerja……………………………………………………. 70 
  4.2.3 Manfaat Balanced Scorecard terhadap Manajemen 
   Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang…………………...... 71 
  4.2.4 Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Berbasis 
   Balanced Scorecard…………………………………........ 72 
   4.2.4.1 Pengukuran Kinerja dari 
    Perspektif Keuangan............................................... 73 
   4.2.4.2 Pengukuran Kinerja dari 
    Perspektif Pelanggan.............................................. 74 
   4.2.4.3 Pengukuran Kinerja dari 
    Perspektif Proses Bisnis Internal............................ 84 
   4.2.4.4 Pengukuran Kinerja dari Perspektif 
    Pembelajaran dan Pertumbuhan............................. 89 
 4.3 Keterkaitan Antarperspektif Balanced Scorecard pada 
  RSD Dr. Haryoto Lumajang……………………………………… 96 
 4.4 Evaluasi Terhadap Pengukuran Kinerja pada 
  Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang.............................................. 98 
 4.5 Evaluasi Penggunaan Balanced Scorecard pada 
  Organisasi Profit Oriented dan Rumah Sakit........................ ........  101 
 

V. PENUTUP...............................................................................................    105 
 5.1 Kesimpulan....................................................................................   105 
 5.2 Saran..............................................................................................   109 
 

VI. DAFTAR PUSTAKA...............................................................................   112 



 v

 
DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar 2.1 Tolok Ukur Utama Perspektif Pelanggan.............................. 19 
Gambar 2.2 Customer Value Proporsition................................................ 22 
Gambar 2.3 Kerangka Kerja Ukuran 
  Pembelajaran dan Pertumbuhan............................................ 29 
Gambar 2.3 Balanced Scorecard sebagai suatu 
  Manajemen Kinerja………………………………………... 31 
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi RSD DR. Haryoto…………….. 65 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vi

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 2.7.1 Perbandingan Balanced Scorecard pada 
  Perusahaan Profit Oriented dan Rumah Sakit……………... 44 
Tabel 3.6.1 Perbandingan teknik analisa data berbasis 
  Balanced Scorecard pada Perusahaan Profit Oriented 
  dan Rumah Sakit…………………………………………… 55 

 Tabel 4.2.1  Prosentase Growth In Revenues……………………………. 73 
 Tabel 4.2.2  Customer Acquisition………………………………………. 75 

Tabel 4.2.3  Customer Retention…………………………………………76 
Tabel 4.2.4 Hasil Kuesioner Kepada Pasien............................................ 77 

 Tabel 4.2.5 Rasio Kunjungan Pasien Rawat Jalan Lama......................... 83 
 Tabel 4.2.6 Gross Death Rate dan Net Death Rate…………………….. 84 
 Tabel 4.2.7 Bed Occupancy Rate……………………………………….. 86 
 Tabel 4.2.8 Bed Turn Over……………………………………………… 86 
 Tabel 4.2.9 Length Of Stay………………………………………………87 
 Tabel 4.2.10 Turn Over Internal…………………………………………. 88 
 Tabel 4.2.11 Hasil Kuesioner Kepuasan Karyawan……………………... 89 

Tabel 4.2.12 Hasil Kuesioner Kemampuan Sistem Informasi................... 92 
 Tabel 4.2.13 Hasil Kuesioner Motivasi, Pemberdayaan, 
   dan Keselarasan..................................................................... 94 

  Tabel 4.3.1 Keterkaitan Antarperspektif Balanced Scorecard 
   pada RSD Dr. Haryoto Lumajang......................................... 97 

 Tabel 4.4.1 Hasil Pengukuran Kinerja RSD DR. Haryoto Lumajang  
   dengan Pendekatan Balanced Scorecard.............................. 99 

 Tabel 4.5.1 Evaluasi Pengukuran Balanced Scorecard pada  
   Organisasi Profit Oriented dan Rumah Sakit......................  102 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 vii

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran I Hasil Kuesioner kepada Karyawan RSD Dr. Haryoto  
  Lumajang 
Lampiran II Angket Kepuasan Karyawan pada RSD Dr. Haryoto 
  Lumajang  
Lampiran III Angket Kepuasan Penderita Rawat Inap pada RSD 
  Dr. Haryoto Lumajang 
 

 
  



 viii

ABSTRAK 
 

“PENGUKURAN KINERJA BERBASIS BALANCED SCORECARD 
UNTUK MENCIPTAKAN KEUNGGULAN BERSAING” 

 
 Perkembangan teknologi serta kemajuan di bidang pendidikan, industri, 
kesehatan dan sebagainya berjalan seiring dengan semakin kompleksnya permintaan 
akan kebutuhan manusia. Berbagai macam bentuk ide dan pemikiran selalu 
menghasilkan kebutuhan untuk menunjang terciptanya suatu inovasi baru. Inovasi 
baru yang muncul ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu kinerja manusia 
dalam usaha untuk memperbaiki segala sesuatu yang dinilai belum sempurna baik 
secara personal maupun universal. 
 Semakin banyaknya kebutuhan juga memicu berbagai elemen untuk 
berlomba-lomba menciptakan sesuatu inovasi baru. Inovasi yang tercipta merupakan 
suatu keunggulan yang dapat memberikan nilai lebih dalam persaingan memenuhi 
kebutuhan global. Semakin derasnya persaingan yang terjadi dalam pasar bebas 
mengharuskan setiap elemen dalam hal ini perusahaan, memiliki suatu pegangan 
khusus yang dapat menuntun, mengendalikan, dan pada akhirnya nanti dapat 
membantu meciptakan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. 
 Metode Balanced Scorecard merupakan perangkat bermanfaat yang dapat 
membantu mengukur kinerja suatu perusahaan dalam menjalankan akivitas 
operasional sehari-hari. Metode ini mengukur kinerja suatu perusahaan dilihat dari 4 
perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 
bisnis internal, dan perspekif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat aspek tersebut 
merupakan elemen penting dalam mengukur kinerjanya untuk menentukan kelayakan 
suatu perusahaan di mata konsumen. 
 Metode Balanced Scorecard yang diterapkan oleh Rumah Sakit Daerah Dr. 
Haryoto Lumajang telah menunjukkan bahwa rumah sakit ini telah berjalan secara 
baik atau belum. Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Lumajang merupakan unit bisnis 
yang berbeda dengan perusahaan yang profit oriented. Indikator keberhasilan yang 
digunakan untuk mengukur kinerja pada rumah sakit berbeda dengan indikator yang 
digunakan pada perusahaan profit oriented. Unit bisnis ini tidak menitikberatkan 
pendapatan sebagai tolak ukur keberhasilan yang utama, tetapi lebih kepada unsur 
sosial yang diterapkan sebagai pelayan kesehatan bagi masyarakat, khususnya 
masyakarat Lumajang dan sekitarnya. Peningkatan pelayanan kesehatan, kepuasan 
pasien, dan kegiatan operasional terencana yang dijalankan karyawan sehari-hari, 
merupakan titik kinerja perusahaan yang diukur pada akhirnya akan menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat sekitar untuk menjaminkan kesehatan mereka pada rumah 
sakit ini. Berbanding lurus dengan hal tersebut, yang diperoleh oleh rumah sakit 
adalah peningkatan pendapatan.  
 
Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Perspektif, Indikator, dan Rumah Sakit 
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ABSTRACT 

 

“WORK MEASURING BASED ON BALANCED SCORECARD 

METHOD TO CREATE A COMPETITIVE ADVANTAGE” 

 

Techology development and progress on education, industry, medical, etc. are 
going along with more complexity of need demand. All of idea and thinking 
always produce another need to supply o new created innovation hopefully ca 
be advantage and helps human work into some effort to renewing everything 
unperfectly as a person or general. 
 
More need also push another element to compete create some new innovation. 
Create innovation is a special weapon and give more points in a competition to 
fill global needs. More competition in a global market are pushing every 
element in this case of company. To have some special to hold on it and can 
guide, control, nd help to create some special weapon for a company. 
 
Balanced scorecard method is a advantage equipment that can help to 
measuring a company progress in operational activity everyday. This method 
measuring some company work based on four perspectives. There are financial 
perspective, customer perspective, internal business process perspective, and 
growth and learn perspective. These four aspect are important element to 
measuring work and determine a company wothiness in front of customer. 
 
Balanced scorecard method used by regional hospital Dr. Haryoto Lumajang 
point out that this hospital goodly progress or not yet. Regional hospital Dr. 
Haryoto Lumajang is a business unit that different to a profit oriented company. 
Success indicator used to measuring work on a hospital is different with profit 
oriented company. This business unit not to priority an income as a indicator of 
major success, but more at social aspect as a medical attendant for people, 
specialy Lumajang society. Improvement of medical service, medical patient 
satisfaction, and be planned operational activity that done by employee, was the 
point of company work measure and increase people’s trust to this hospital. 
Income is a hospital revenue then. 
 
Keywords : Work Measuring, Perspective, Indicator, and Hospital 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, dunia usaha dituntut untuk dapat menyediakan produk dan jasa 

yang terbaik agar tetap mampu bertahan di persaingan pasar yang semakin ketat. 

Penerapan teknologi modern dan teknologi informasi dalam segala bidang kehidupan 

mendorong perubahan di dunia usaha menuju globalisasi ekonomi. Permintaan 

konsumen menjadi hal yang utama. Perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan 

jasa dan produknya kepada konsumen supaya konsumen merasa puas dan loyal. 

Untuk itu, diperlukan perhatian terhadap penggunaan sistem manajemen yang baik 

sesuai dengan tuntutan lingkungan usaha. Dunia usaha dipaksa mengikuti untuk 

“olimpiade” dalam menghasilkan produk dan jasa dengan mengikuti aturan-aturan 

dunia. Keadaan ini mendorong dunia usaha untuk mengembangkan keunggulan 

bersaing agar tidak tertinggal dan mampu bertahan. Salah satu upaya menciptakan 

keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif adalah dengan merumuskan strategi 

secara tepat agar tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Supaya mampu 

bersaing, strategi yang telah dirumuskan juga harus diukur apakah strategi tersebut 

mampu untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, perlu 

dibuat suatu pengukuran atas kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja 

juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi suatu perusahaan. Pengukuran 
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kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan. Selama ini, pengukuran 

kinerja secara tradisional hanya menitikberatkan pada sisi keuangan. Manajer yang 

berhasil mencapai tingkat keuntungan yang tinggi akan dinilai berhasil dan 

memperoleh imbalan yang baik dari perusahaan. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan. Pengukuran tersebut antara lain dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

sistem imbalan dalam perusahaan. Pada hakekatnya, pengukuran kinerja merupakan 

sistem pengukuran yang seimbang, terintegrasi, dan didesain untuk menyoroti 

variabel-variabel kritis dalam input, proses, dan output. Seimbang artinya organisasi 

tidak hanya menggunakan satu ukuran untuk mengukur kinerja organisasi, tetapi 

menggunakan berbagai ukuran tertentu secara proporsional. 

Penilaian kinerja seperti ROI (Return On Investment) yang selama ini 

digunakan oleh perusahaan hanya berdasarkan ukuran keuangan. Selama ini 

kebanyakan perusahaan hanya mengandalkan informasi keuangan saja dalam 

mengukur kinerja perusahaan. Hal ini bisa dimaklumi karena tujuan perusahaan 

secara ekonomis adalah peningkatan keuntungan secara berkesinambungan. Tolok 

ukur keuangan ini bersifat agregatif sehingga tidak mampu mengungkapkan sebab-

sebab keberhasilan perusahaan dan hanya melaporkan apa yang terjadi pada masa 

lalu tanpa menunjukkan bagaimana manajer dapat memperbaiki kinerja perusahaan 

pada periode selanjutnya. Penilaian ini bisa jadi sangat menyesatkan karena adanya 

kemungkinan kinerja keuangan yang kurang baik saat ini terjadi karena perusahaan 

melakukan investasi demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Untuk 
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memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, tolok ukur keuangan ini perlu dilengkapi 

dengan tolok ukur non keuangan, seperti kepuasan customer, cost effectiveness proses 

bisnis,  produktivitas, dan komitmen personel yang menentukan kinerja keuangan 

masa yang akan datang. Untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja perusahaan 

yang hanya berfokus pada kinerja keuangan, Kaplan dan Norton (2000) 

memperkenalkan pengukuran kinerja bisnis dengan menggunakan metode 

pengukuran Balanced Scorecard.  

Salah satu metode yang tidak hanya menggunakan ukuran keuangan dalam 

meningkatkan kemampuan kompetitif perusahaan dalam memenangkan pasar adalah 

Balanced Scorecard. Balanced Scorecard mampu menerjemahkan misi, visi, dan 

strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi 

kerangka kerja sistem manajemen strategik melalui pengukuran kinerja yang terukur 

secara  kualitatif ke dalam kinerja keuangan dan kinerja non keuangan sehingga 

cakupan pengukurannya lebih bersifat komprehensif. 

Empat perspektif yang seimbang dalam Balanced Scorecard untuk 

menciptakan keunggulan kompetitif adalah: keuangan, customer, proses bisnis 

internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorecard merupakan alat 

mengomunikasikan rencana-rencana bisnis strategi antara manajemen perusahaan dan 

karyawan. Balanced Scorecard juga tidak hanya mengukur hasil akhir (outcome), 

tetapi juga aktivitas-aktivitas penentu hasil akhir (driver). Balanced Scorecard 

memberikan kerangka yang jelas bagi seluruh personel perusahaan yang 

menghasilkan kinerja non keuangan. Teori Balanced Scorecard dapat dilaksanakan 

pada perusahaan yang bersifat sustainable (jangka panjang). Balanced Scorecard 
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menjaga keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dalam suatu 

usaha mencapai keselarasan cita-cita sehingga mendorong karyawan bertindak sesuai 

dengan kepentingan organisasi. Ini merupakan alat yang membantu fokus 

perusahaan, memperbaiki komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan 

menyediakan umpan balik atas strategi (Anthony dan Govindarajan, 1997). 

Perkembangan dunia bisnis tidak terlepas dari teknologi. Perusahaan dan 

organisasi harus mampu untuk menyusun strategi sebaik-baiknya dan melakukan 

pengukuran atas kinerja yang telah dijalankan sesuai dengan strategi yang telah 

dibuat agar mampu untuk bertahan. Sejak kemunculannya, BSC banyak diadopsi oleh 

berbagai perusahaan di dunia. Pada penelitian Bain & Company, diperlihatkan bahwa 

62% dari 708 perusahaan di lima benua telah menggunakan Balanced Scorecard 

(Hendricks et al, 2004). Malmi (2001) menemukan bahwa 17 perusahaan Finlandia 

menngunakan BSC dalam dua sistem, yaitu pertama organisasi menggunakannya 

sebagai management by objective system, dan kedua untuk sistem informasi 

manajemen. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan kesuksesan BSC. Davis 

dan Albright (2004) dalam Hallman (2005) dalam penelitiannya terhadap bank di 

Amerika Serikat menemukan bukti kinerja keuangan yang superior ketika 

membandingkan dengan cabang yang tidak mengimplementasikan BSC. Namun, 

meskipun BSC terbukti banyak memiliki keunggulan, masih banyak kritik terhadap 

BSC. Berdasarkan penelitian akedemisi Austria terhadap 174 perusahaan di Jerman, 

sebanyak 8% menolak menggunakan BSC (Speckbacher et al, 2003).  

Terdapat berbagai jenis organisasi nirlaba yang mengaplikasikan Balanced 

Scorecard, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan (healthcare), organisasi 



 5

pemerintah, universitas, dan lain-lain. Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang 

tidak terlepas dari pengukuran kinerja. Sama halnya dengan perusahaan, rumah sakit 

perlu untuk mengoptimalkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

terhadap konsumen. Rumah sakit adalah salah satu jenis organisasi atau unit usaha 

non profit oriented atau organisasi nirlaba yang memberikan pelayanan kesehatan 

(Medical Safety Organization). Disamping memberikan pelayanan kesehatan, sebagai 

unit usaha rumah sakit juga memiliki keharusan untuk senantiasa menjaga 

kelangsungan hidup usahanya. Kesuksesan pengelolaan rumah sakit dapat dilihat dari 

kualitas pelayanan atau jasa yang diberikan kepada customer untuk memuaskan 

mereka. Jika konsumen puas, maka akan menimbulkan kepercayaan mereka dan 

dalam jangka panjang, konsumen akan mempercayakan kesehatannya pada rumah 

sakit tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan jumlah pasien 

di masa yang akan datang. 

Untuk itu, rumah sakit perlu untuk mengembangkan usahanya melalui strategi 

yang tepat dan melakukan pengukuran kinerja untuk memantau perkembangannya. 

Balanced Scorecard bisa digunakan sebagai alat ukur kinerja komprehensif karena 

mencakup empat perspektif sekaligus yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorecard bisa 

memotivasi manajer mewujudkan empat perspektif tersebut, supaya organisasi atau 

perusahaan bisa bersifat sustainable. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, 

maka peneliti tertarik untuk memilih skripsi yang berhubungan dengan penerapan 

Balanced Scorecard, khususnya pada rumah sakit. Oleh karena itu, penulis 
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melakukan penelitian di Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto dan memberi judul skripsi 

sebagai berikut: 

”PENGUKURAN KINERJA BERBASIS BALANCED SCORECARD UNTUK 

MENCIPTAKAN KEUNGGULAN BERSAING” 

(Studi Kasus pada Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang) 

1.2 Motivasi Penelitian 

1.3 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan pemikiran yang telah diungkapkan dalam latar belakang 

masalah mengenai Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja yang mampu 

memberikan penilaian kinerja pada empat perspektif untuk menunjang kebutuhan 

organisasi dalam jangka panjang, maka agar pembahasan dalam penelitian ini dapat 

terfokus dengan jelas, permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard diterapkan 

pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang? 

2. Manfaat apa yang diperoleh rumah sakit dengan menerapkan Balanced 

Scorecard sebagai pengukuran kinerja? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisa kinerja Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang yang berbasis 

Balanced Sorecard. 
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2. Untuk menganalisa manfaat apa yang didapat oleh Rumah Sakit Dr. Haryoto 

Lumajang dengan menerapkan Balanced Scorecard sebagai pengukuran 

kinerja. 

  

 1.5 Manfaat Penelitian 

Bagi pihak rumah sakit, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk 

membantu rumah sakit menerapkan suatu tolok ukur yang lebih komprehensif dalam 

mengukur kinerja rumah sakit dengan menggunakan Balanced Scorecard. 

Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas 

pengetahuan mengenai pengukuran kinerja yang berbasis Balanced Scorecard yang 

diterapkan secara nyata di dunia kerja. 

Bagi pihak lain, penelitian ini bisa dijadikan bahan wacana, kajian, dan studi 

banding sesuai dengan kepentingan masing-masing terkait dengan pengukuran 

kinerja. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Penelitian 

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Uraian tiap-tiap bab adalah 

sebagai berikut: 

Bab I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi latar belakang permasalahan yang menyinggung 

 tentang penggunaan metode Balanced Scorecard untuk mengukur 

 kinerja perusahaan nirlaba, yaitu rumah sakit; rumusan masalah; 

 tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan sistematika penulisan. 
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Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian dan mengambil 

 beberapa teori dari penelitian sebelumnya.  

 

Bab III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang ruang lingkup yang menjadi batasan penelitian, 

 pendekatan dan metode penelitian serta tahapan-tahapan penelitian 

 yang menerangkan langkah-langkah penelitian. 

Bab IV  PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Rumah Sakit Dr. Haryoto 

 Lumajang dan membahas tentang efektivitas Balanced Scorecard 

 yang diterapkan di rumah sakit. 

Bab V  SIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi tentang simpulan akhir dari hasil penelitian dan menjabarkan 

 saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

 pihak yang membutuhkan. 

 
 

 



 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengukuran Kinerja 

 Perusahaan sebagai suatu organisasi memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi 

kepentingannya. Untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan telah berhasil dicapai, 

perusahaan perlu untuk mengukur kinerjanya. Salah satu cara untuk mengetahui 

apakah perusahaan telah menjalankan kegiatan atau aktivitasnya sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan adalah dengan mengetahui kinerja operasionalnya. 

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak 

mudah, karena menyangkut persoalan efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi, dan 

rentabilitas dari kegiatan perusahaan serta menyangkut nilai serta keamanan dari 

berbagai tujuan yang ada dalam perusahaan. 

 Pengukuran kinerja merupakan alat perencanaan dan pengendalian dalam 

periode waktu tertentu yang telah ditentukan, menurut Mulyadi yang dirangkum oleh 

Anggraeni (2007), tujuan dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan perusahaan supaya memberikan 

tindakan dan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Standar perilaku dapat 
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berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam suatu 

anggaran. 

2. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan 

untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan 

melalui umpan balik kinerja pada waktunya, penghargaan, baik bersifat intrinsik 

maupun ekstrinsik. 

 Pengukuran kinerja yang tepat dan akurat dari sudut pandang pemilik 

perusahaan akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengawasi dan 

memotivasi para manajer yang menjalankan usahanya. Ukuran kinerja adalah 

indikator-indikator kerja yang dilaksanakan dari hasil yang dicapai oleh suatu 

aktivitas, proses, atau unit organisasi.  

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi 

sebuah perusahaan. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai keberhasilan 

perusahaan serta sebagai dasar penyusunan imbalan dalam perusahaan. Selama ini 

pengukuran kinerja secara tradisional hanya menitikberatkan pada sisi keuangan. 

Manajer yang berhasil mencapai tingkat keuntungan yang tinggi akan dinilai berhasil 

dan memperoleh imbalan yang baik dari perusahaan. Akan tetapi, menilai kinerja 

perusahaan semata-mata dari sisi keuangan akan dapat menyesatkan karena kinerja 

keuangan yang baik saat ini dapat dicapai dengan mengorbankan kepentingan-

kepentingan jangka panjang perusahaan. Dan sebaliknya, kinerja keuangan yang 

kurang baik dalam jangka pendek dapat terjadi karena perusahaan melakukan 

investasi-investasi demi kekepentingan jangka panjang. Untuk mengatasi kekurangan 

ini, diciptakan suatu metode pendekatan yang mengukur kinerja perusahaan dengan 
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mempertimbangkan empat aspek, yaitu aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek 

proses bisnis internal serta aspek proses belajar dan berkembang (Mutasowifin,  

2002: 245). 

Metode ini berusaha untuk menyeimbangkan pengukuran aspek keuangan 

dengan aspek non keuangan yang secara umum dinamakan Balanced Scorecard. 

Dengan menerapkan metode Balanced Scorecard para manajer perusahaan akan 

mampu mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini 

dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan di masa yang akan 

datang. 

Rumah Sakit adalah bentuk organisasi pengelola jasa pelayanan kesehatan 

individual secara menyeluruh. Di dalam organisasinya terdapat banyak aktivitas, 

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

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

sistem manajemen menyeluruh yang dimulai dari proses perencanaan strategik 

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

disebut baik apabila perencanaan tersebut dapat ditindaklanjuti secara praktis ke 

dalam program-program operasional yang berorientasi kepada economic -equity -

quality. Artinya rumah sakit dikelola secara efektif dan efisien melayani segala 

lapisan masyarakat dan berkualitas. Memasuki era globalisasi perdagangan 

antarnegara sejak tahun 2003, pimpinan rumah sakit di Indonesia perlu memfokuskan 

strategi perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengendalian sehingga 

betul-betul siap dengan daya saing di tingkat global. Di dalam era tersebut, para 

konsumen bebas memilih rumah sakit mana yang mampu memberikan pelayanan 
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memuaskan, profesional dengan harga bersaing sehingga strategi dan kinerja rumah 

sakit pun harus berorientasi pada keinginan pelanggan tersebut. Untuk itu, perlu 

diterapkan Balanced Scorecard (BSC) yang diharapkan menjawab tuntutan dan 

tantangan zaman. 

 

2.2 Balanced Scorecard 

2.2.1 Sejarah Balanced Scorecard 

 Perkembangan ilmu manajemen dan kemajuan teknologi informasi 

menyebabkan sistem pengukuran kinerja perusahaan yang hanya mengandalkan 

perspektif keuangan dirasakan kurang memadai atau komprehensif. Hal ini didasari 

oleh banyaknya kelemahan dari pengukuran kinerja yang hanya mengandalkan 

kinerja keuangan. Salah satu kelemahan mendasar adalah karena ukuran kinerja 

keuangan mengandalkan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang 

berjangka pendek, sehingga tim manajemen lebih memfokuskan perwujudan kinerja 

jangka pendek. 

 Sejarah Balanced Scorecard dimulai dan diperkenalkan pada awal tahun 1990 

di USA oleh Norton dan Kaplan melalui suatu riset tentang “Pengukuran Kinerja 

Dalam Organisasi Masa Depan”, Ternyata perusahaan-perusahaan yang ikut dalam 

eksperimen tersebut mengalami pelipatgandaan kinerja keuangan mereka. 

Keberhasilan ini membuka cakrawala baru bagi manajemen perusahaan akan 

pentingnya perspektif non keuangan yang berperan sebagai pemicu kinerja keuangan. 

Perusahaan konvensional yang terbiasa dengan metode pengukuran keuangan atau 

anggaran mulai tertarik untuk menerapkan metode Balanced Scorecard yang 
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berfokus pada proses manajemen strategik sehingga strategi perusahan melalui 

Balanced Scorecard diharapkan mampu diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan 

yang terarah (Gaspersz, 2002:9). 

 Awal tahun 2002, Balanced Scorecard telah menjadi inti sistem manajemen 

strategi, tidak hanya bagi pihak manajemen namun juga bagi seluruh personil 

organisasi yang telah dimanfaatkan secara intensif teknologi informasi dalam operasi 

bisnisnya. Pada tahun 2002, Balanced Scorecard telah dimanfaatkan oleh hampir 

setengah jumlah organisasi yang masuk dalam Fortune 100 di USA. Menurut majalah 

Harvard Business Review , Balanced Scorecard telah terpilih sebagai salah satu dari 

75 ide yang paling berpengaruh di abad 20. 

2.2.2 Pengertian Balanced Scorecard 

 Pengertian sederhana dari Balanced Scorecard  dapat dilihat dari arti kartu 

skor (scorecard) dan berimbang (balance). Maksudnya adalah kartu skor yang 

dipergunakan untuk mencatat skor yang hendak diwujudkan eksekutif di masa depan 

dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya secara berimbang antara sisi 

keuangan dan non keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang serta 

melibatkan faktor internal dan faktor eksternal (Mulyadi, 2005:1). 

 Kaplan dan Norton memberikan pengertian Balanced Scorecard sebagai 

sistem manajemen dan pengukuran yang menunjukkan kinerja unit bisnis dalam 

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

dan pertumbuhan. Pada dasarnya, Balanced Scorecard merupakan sistem manajemen 

bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Menurut Huseini 
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(1997:19-20) balance menekankan adanya keseimbangan antara beberapa faktor 

dalam pengukuran yang dilakukan, yaitu: 

1. Keseimbangan antara pengukuran hasil usaha masa lalu dengan pengukuran 

yang mendorong kinerja masa depan. 

2. Keseimbangan antara pengukuran eksternal untuk pemegang saham dan 

pelanggan dengan pengukuran internal dari proses bisnis internal, inovasi, 

serta proses pembelajaran perusahaan. 

3. Keseimbangan antar unsur objektivitas (pengukuran berupa hasil kuantitatif 

yang diperoleh secara mudah) dengan unsur subjektivitas (pengukuran pemicu 

kinerja yang membutuhkan pertimbangan). 

Sedangkan pengertian lain menurut Atkinson, Banker, Kaplan, dan Young 

(1995:445) Balanced Scorecard adalah seperangkat sasaran kinerja hasil yang 

mencerminkan kinerja perusahaan dalam mencapai usahanya, terkait dengan 

pelanggan, mitra bisnis, pemegang saham, dan masyarakat. 

Sehubungan dengan pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen yang 

memberikan kerangka untuk menjabarkan visi dan misi perusahaan yang 

komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur yang dilihat dari empat perspektif 

yang telah dijelaskan di atas. Balanced Scorecard lebih dari sekedar sekumpulan 

indikator penting atau faktor keberhasilan perusahaan. 

2.2.3 Konsep Balanced Scorecard 

 Pesan yang disampaikan kepada manajemen perusahaan dengan penggunaan 

Balanced Scorecard dalam pengukuran kinerja adalah “Kinerja keuangan yang 
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berjangka panjang tidak dapat dihasilkan melalui usaha-usaha yang semu”. Jika 

manajemen bermaksud meningkatkan keuangan dalam jangka panjang, wujudkanlah 

melalui usaha-usaha nyata dengan menghasilkan value bagi customer, meningkatkan 

produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis internal, dan meningkatkan 

kapabilitas dan komitmen personil. Oleh karena itu, Balanced Scorecard memperluas 

ukuran kinerja eksekutif ke perspektif customer, proses bisnis, dan pembelajaran dan 

pertumbuhan karena di ketiga itulah usaha-usaha sesungguhnya menjanjikan 

dihasilkannya kinerja keuangan yang berjangka panjang (sustainable). 

 Menurut Satria (2006), Balanced Scorecard menjadi fenomenal karena 

memaksa pemimpin berpikir secara kuantitatif karena ada indicator kinerja yang 

didefinisikan secara kuantitaif pula. Balanced Scorecard merupakan konsep 

manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam suatu tindakan atau 

dengan kata lain mentransformasikan strategi menjadi tindakan. Perusahaan-

perusahaan yang inovatif menggunakan fokus pengukuran Balanced Scorecard untuk 

melaksanakan proses-proses manajemen kritis, yaitu: 

1. Mengklarifikasi dan menerjemahkan visi dan strategi perusahaan. 

2. Mengomunikasikan dan mengaitkan tujuan-tujuan strategis dengan ukuran-

ukuran kinerja. 

3. Merencanakan, menetapkan target, dan menyelaraskan inisiatif-inisatif 

(program-program) strategis. 

4. Mengembangkan umpan balik dan pembelajaran strategis untuk peningkatan 

secara terus-menerus di masa yang akan datang. 
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Konsep Balanced Scorecard berbeda dengan sistem manajemen tradisional. 

Dalam sistem manajemen tradisional berfokus pada anggaran (budged) sehingga 

pelaksanaan strategis perusahaan sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. 

Sebaliknya dalam manajemen Balanced Scorecard berfokus pada proses-proses 

manajemen strategis sehingga strategi perusahaan diterjemahkan menjadi tindakan-

tindakan yang terarah. 

Selengkapnya, empat perspektif yang merupakan seperangkat ukuran yang 

menyeluruh dan dapat memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem 

manajemen strategik untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif keuangan (financial) 

Balanced Scorecard adalah metode pengukuran kinerja yang didalamya 

terdapat keseimbangan antara keuangan dan non-keuangan untuk 

mengarahkan kinerja perusahaan terhadap keberhasilan. Dalam Balanced 

Scorecard, pengukuran financial memiliki dua peranan penting, yaitu pertama 

tujuan financial berperan sebagai fokus bagi tujuan-tujuan strategis dan 

ukuran-ukuran di semua perspektif dalam Balanced Scorecard lainnya. Setiap 

ukuran tersebut harus merupakan bagian dari hubungan sebab akibat yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Kedua, memberi 

dorongan kepada tiga perspektif lainnya tentang target yang harus dicapai 

oleh perusahaan. Scorecard harus menjelaskan strategi perusahaan dimulai 

dengan tujuan financial jangka panjang dan kemudian mengaitkannya dengan 

berbagai urutan tindakan yang harus diambil berkenaan dengan proses 

financial, pelanggan, proses internal, dan para pekerja serta sistem untuk 
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menghasilkan keuntungan jangka panjang yang diinginkan perusahaan. 

Perjalanan perusahaan mempunyai siklus hidup bisnis. Siklus hidup bisnis 

tersebut menurut Kaplan dan Norton seperti yang dirangkum oleh Gaspersz 

(2005) dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 

a. Perusahaan yang berada pada tahap awal pertumbuhan (growth) 

 Growth adalah tahap pertama dalam siklus kehidupan bisnis. 

Tujuan finansial perusahaan pada tahap ini adalah persentase tingkat 

pertumbuhan pendapatan dan tingkat pertumbuhan penjualan. 

Perusahaan yang berada pada tahap ini memiliki produk atau jasa 

bertumbuh secara signifikan sehingga strategi dan pengukuran dalam 

perspektif finansial yang dilakukan dapat difokuskan pada 

pertumbuhan penerimaan, penghasilan atau keuntungan, dan 

peningkatan penjualan dan pangsa pasar. Untuk itu, pada tahap ini 

perlu dipertimbangkan mengenai sumber daya untuk mengembangkan 

produk baru dan meningkatkan layanan, membangun serta 

mengembangkan fasilitas yang menunjang produksi, investasi pada 

sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung 

terbentuknya hubungan kerja yang baik dengan pelanggan. Alat ukur 

pada siklus ini menggunakan persentase tingkat pertumbuhan 

pendapatan, tingkat pertumbuhan penjualan pada pasar, kelompok 

konsumen dan suatu wilayah (Moller, 2005). 

 Pada rumah sakit, pengukurannya adalah dengan 

membandingkan pendapatan tahun sebelumnya dengan tahun yang 
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diukur. Dari perbandingan tersebut maka akan diperoleh tingkat 

pertumbuhan pendapatannya (Growth Rate in Revenues) 

b. Perusahaan yang berada pada tahap keberlangsungan (sustain) 

 Unit bisnis di tahap bertahan akan menetapkan tujuan finansial 

yang terkait dengan keuntungan atau profitabilitas. Pada tahap ini 

perusahaan memiliki produk atau jasa yang bertumbuh stabil sehingga 

strategi dan pengukuran dalam perspektif finansial yang dilakukan 

dapat difokuskan pada peningkatan pendapatan operasional, 

peningkatan tingkat pengembalian investasi (ROI), dan peningkatan 

keuntungan kotor (gross margin). Alat ukur untuk siklus ini 

menggunakan ROI, EVA, ROCE (Moller, 2005). 

 Pada rumah sakit, pengukurannya bisa menggunakan 

persentase pendapatan, ROCE (Return on Capital Employed), dan 

EVA (Economic Value Added). 

c. Perusahaan yang berada pada tahap kematangan (harvest) 

 Pada tahap ini perusahaan memiliki produk atau jasa yang 

bertumbuh secara lambat sehingga strategi dan pengukuran dalam 

perspektif finansial dapat difokuskan pada pengelolaan arus kas (cash 

flow management), nilai tambah ekonomis, dan nilai tambah arus kas, 

serta mengurangi aliran dana. Alat ukur yang digunakan adalah arus 

kas untuk menilai modal maksimal yang bisa dikembalikan. 

2. Perspektif pelanggan (customer) 
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Pelanggan merupakan elemen paling penting bagi keberlangsungan hidup 

perusahaan. Perspektif pelanggan biasanya disebut Stakeholder (Niven, 2003) 

atau “Community Perspective” (Bocci, 2005). Dalam perspektif pelanggan, 

perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar tempat akan 

berkompetisi (Gaspersz, 2002). Menurutnya, hal penting dari pelanggan 

adalah kebutuhan mereka. Kebutuhan pelanggan harus didahulukan karena 

tujuan utama perusahaan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan 

memuaskan pelanggan. Pelanggan memiliki perhatian yang sama, baik dalam 

organisasi nirlaba maupun dalam perusahaan, yaitu dalam hal ketepatan 

waktu, kualitas, dan biaya (Bocci, 2005). Selanjutnya, manajer harus 

menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit 

operasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Apabila suatu unit bisnis 

ingin mencapai kinerja keuangan yang superior dalam jangka panjang, mereka 

harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai 

lebih baik kepada pelanggan mereka. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk 

mengidentifikasi pelanggan berdasarkan beberapa pertimbangan atau 

karakteristik. Pelanggan lama harus dipertahankan dan pelanggan baru harus 

dimenangkan. Kaplan dan Norton (2000) mengelompokkan tolak ukur 

keberhasilan perusahaan dalam perspektif ini yang saling menunjang 

keberhasilan perusahaan, yaitu: 

a. Customer Core Measurement Group 

Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengukur bagaimana 

perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai 
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kepuasan, mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar 

yang telah ditargetkan. Tolak ukur dalam kelompok Customer Core 

Measurement meliputi: pangsa pasar (market share), tingkat perolehan 

pelanggan (customer acquisition), kemampuan mempertahankan 

pelanggan lama (customer retention), tingkat kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction), dan tingkat profitabilitas pelanggan (cutomer 

profitability). 

Market share Menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah 
unit bisnis tertentu, diukur dalam bentuk jumlah 
pelanggan, uang yang dibelanjakan, atau volume satuan 
yang terjual. 
 

Customer Acqusition Mengukur keberhasilan unit bisnis menarik atau 
memenangkan pelanggan atau bisnis baru, diukur dalam 
bentuk relatif atau absolut. 
 

Customer Retention Mengukur kemampuan unit bisnis dalam 
mempertahankan pelanggan. 
 

Customer Satisfaction Menilai tingkat kepuasan atas kinerja tertentu di dalam 
proporsi nilai. 
 

Customer Profitability Mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 
pelanggan setelah menghitung beberapa pengeluaran 
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. 
 

 

Untuk mengukur ini, rumah sakit menggunakan indikator keberhasilan 

yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, yaitu indikator yang 

berkaitan dengan unit rawat jalan lama, yang dihitung dengan 

menggunakan rasio rata-rata kunjungan per hari dan rasio kunjungan 
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pasien rawat jalan lama. Rasio kunjungan rawat jalan per hari dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

%100
.

×=
sebelumnyathnPengunjungJml

pengunjungkenaikkanquisitionCustomerAc  

Customer Acquisition dihitung dengan membandingkan kenaikan 

pengunjung tahun yang bersangkutan dengan jumlah pengunjung pada 

tahun sebelumnya. Sedangkan rasio kunjungan pasien rawat jalan 

lama dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengunjung tahun 

yang bersangkutan dengan jumlah pengunjung tahun sebelumnya, 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

%100
.

Re ×=
sebelumnyathnPengunjungJml

pengunjungJumlahtentionCustomer  

Indikator ini untuk mengukur bagaimana pihak rumah sakit dapat 

mempertahankan pasien (pelanggan) dan menambah atau merebut 

pasien baru. 

Gambar 2.1 
Tolok Ukur Utama Perspektif Pelanggan 
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Sumber : Kaplan dan Norton (2000:60) 

 

 

 

b. Customer Value Proposition Group 

Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

perusahaan mengukur nilai pasar yang mereka kuasai dan pasar yang 

potensial yang mungkin bisa mereka masuki. Kelompok pengukuran 

ini juga dapat menggambarkan pemacu kinerja yang menyangkut apa 

yang harus disajikan perusahaan untuk mencapai tingkat kepuasan, 

loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi. Value 

proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam 

produk/jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan 

pelanggan. Tolak ukur dalam kelompok Customer Value Proposition 

meliputi: atribut-atribut produk, hubungan dengan pelanggan, citra, 

dan reputasi perusahaan beserta produk-produknya di mata para 

pelanggan dan masyarakat konsumen. 

  Pada rumah sakit, alat ukur yang digunakan untuk menilai 

 Customer Value Proposition Group yaitu dengan menggunakan 

 indikator keberhasilan rumah sakit yang telah ditetapkan oleh 

 Departemen Kesehatan mengenai indikator yang berkaitan dengan 

 kematian.Indikator yang berkaitan dengan kematian berguna untuk 

 menilai citra dan reputasi rumah sakit di mata masyarakat terkait 
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 dengan berapa banyak pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut 

 yang kurang atau lebih dari 48 jam. Indikator yang digunakan terkait 

 dengan indikator kematian adalah Gross Death Rate (GDR) dan Net 

 Date Rate (NDR). GDR dan NDR mengindikasikan kualitas 

 pelayanan dan perawatan rumah sakit yang dihitung dengan cara 

 berikut: 

 
pasienjumlah

kematianJumlahGDR =  x 100% 

 Sedangkan NDR dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 %10048
×

≤−
=

pasienjumlah
jamkematianJumlahkematianJumlahNDR  

Perspektif pelanggan dalam Balanced Scorecard pada dasarnya bertujuan 

untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Arti sebuah nilai menurut Hariadi 

(2007,112) adalah functional benefit ditambah dengan emotional benefit 

dibagi dengan harga yang harus dibayar dan beban lain yang harus 

dikeluarkan. Model generic nilai pelanggan dinyatakan sebagai berikut: 

NILAI = ATRIBUT PRODUK/JASA + IMAGE + HUBUNGAN 

Keterangan: 

Atribut produk terdiri atas kualitas, harga, waktu, penyerahan, fungsi produk, 

 dan lain-lain. 

Image merupakan reputasi dari produk atau perusahaan. 

Hubungan berkaitan dengan tanggung jawab, daya tanggap, keramahtamahan, 

 sopan santun dan lain-lain (Gasperz, 2005 : 56). 
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Gambar 2.2 
Customer Value Proposition 

 
Value proposition 

 

Value   Product/ service atribut Image  Relationship 

 

 Functional  Quality  Price  Time 

 

Sumber : Robert S. Kaplan dan David P. Norton. ” Menerapkan Strategi Menjadi 
Aksi”, 2000:65 
 

3. Perspektif proses bisnis internal 

Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang 

memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu 

menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan 

dan memuaskan harapan para pemegang saham melalui financial returns. 

Para manager melakukan identifikasi berbagai proses yang sangat penting 

untuk mencapai tujuan peningkatan nilai bagi pelanggan dan tujuan 

peningkatan nilai bagi pemegang saham. Biasanya urutan ini memungkinkan 

perusahaan memfokuskan pengukuran proses bisnis internal kepada proses 
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yang akan mendorong tercapainya tujuan yang ditetapkan untuk pelanggan 

dan para pemegang saham. Menurut Kaplan dan Norton, rangkaian proses 

yang biasa digunakan dalam Balanced Scorecard adalah model nilai rantai 

proses bisnis internal yang terdiri atas tiga proses utama, yaitu : 

a. Inovasi 

Proses inovasi adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses 

produksi. Tetapi, ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar 

proses produksi. Proses inovasi itu sendiri terdiri atas dua komponen, 

yaitu: identifikasi keinginan pelanggan, dan melakukan proses 

perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bila hasil 

inovasi dari perusahaan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, produk 

tidak akan mendapat tanggapan positif dari pelanggan sehingga tidak 

memberi tambahan pendapatan bagi perusahaan bahkan perusahaan harus 

mengeluarkan biaya investasi pada proses penelitian dan pengembangan. 

 Pada rumah sakit, inovasi bisa dilakukan dengan mengembangkan 

fasilitas yang ada supaya lebih baik, membangun fasilitas baru untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin banyak dan kompleks, dan 

melakukan perbaikan atas fasilitas-fasilitas yang ada.  

b. Operasi 

Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan, mulai dari saat 

penerimaan order dari pelanggan sampai produk dikirim ke pelanggan. 

Proses operasi menekankan kepada penyampaian produk kepada 

pelanggan secara efisien dan tepat waktu. Proses ini, berdasarkan fakta 
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menjadi fokus utama dari sistem pengukuran kinerja sebagian besar 

organisasi. 

Proses operasi pada rumah sakit meliputi pendistribusian makanan atau 

gizi kepada pasien saat pendistribusian makanan atau gizi diberikan 

kepada pasien secara tepat waktu, pemberian obat kepada pasien tepat 

waktu, pemberian suntikan kepada pasien tepat waktu, penanganan pasien 

tepat waktu, dan lain-lain. Pada intinya adalah proses penanganan pasien 

mulai dari masuknya pasien hingga keluarnya pasien dengan 

memperhatikan dan mengecek perkembangan kesehatan mereka setiap 

hari, proses penanganan pasien operasi, proses penanganan pasien gawat 

darurat, dan sebagainya. Proses operasi ini meliputi seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh rumah sakit, terutama mengenai pemberian layanan 

kesehatan kepada pasien. Alat ukur untuk proses operasi menggunakan 

indikator keberhasilan rumah sakit yang ditetapkan oleh Departemen 

Kesehatan, yaitu Bed Occupacy Rate, Bed Turn Over, Turn Over Internal 

,dan Lenght Of Stay yang semuanya mengukur tingkat tingkat pemakaian 

dan pemanfaatan tempat tidur atau tingkat hunian rumah sakit pada 

periode tertentu. Adapun alat ukur yang digunakan adalah sebagai berikut: 

%100
)(

tan
×

×
=

tuperiodewakdalamharijumlahtidurTempat
hariperawaJumlahBOR  

tidurTempat
pasienJumlahBTO =  
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%100tan.)(
×

−×
=

dirawatpasienJumlah
perawahariJmltidurtempathariJumlahTOI  

%100tan
×=

pasienJumlah
perawahariJumlahLOS  

 

 

c. Layanan Purnajual 

Layanan purnajual ini bisa berupa garansi, service, kemudahan dan 

sebagainya. 

Pada rumah sakit, layanan purna jual dapat meliputi kemudahan dalam 

pembayaran, seperti pemberian subsidi kepada pasien yang kurang 

mampu (GAKIN), pemberian kemudahan terhadap pengurusan ASKES, 

kecepatan dan ketanggapan dalam layanan kesehatan yang diberikan, dan 

kemudahan-kemudahan lainnya. 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

 Balanced Scorecard mengembangkan tujuan dan ukuran untuk mendorong 

 pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Tujuan yang ditetapkan dalam 

 perspektif keuangan, pelanggan dan proses bisnis intern mengidentifikasikan 

 saat organisasi harus unggul untuk mencapai kinerja yang handal. Tujuan  di 

 dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menyediakan infrastruktur 

 untuk mencapai tujuan dari ketiga perspektif Balanced Scorecard lainnya, dan 

 merupakan pendorong untuk mencapai hasil yang baik sekaligus mendorong 

 perusahaan menjadi Learning Organization dan memicu  pertumbuhannya. 
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 Tujuan-tujuan dalam perspektif ini merupakan pengendali untuk mencapai 

 keunggulan outcome ketiga perspektif sebelumnya. Menurut Kaplan dan 

 Norton dalam persektif pembelajaran dan pertumbuhan terdapat tiga faktor 

 yang harus diperhatikan, yaitu: 

 

 

a. Kemampuan Pekerja 

Kapabilitas pekerja merupakan bagian kontribusi pekerja pada 

perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada tiga hal yang 

harus diperhatikan oleh manajemen,yaitu :  

i. Kepuasan pekerja. 

 Kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan 

 produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan kepada 

 konsumen. Unsur yang dapat diukur dalam kepuasan pekerja adalah 

 keterlibatan pekerja dalam mengambil keputusan, pengakuan, akses 

 untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan 

 menggunakan inisiatif, serta dukungan dari atasan. 

  Pada rumah sakit, kepuasan pekerja bisa diukur melalui 

 keterlibatan pekerja terhadap pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh 

 manajemen rumah sakit, semangat yang tinggi dalam menyelesaikan 

 pekerjaan tepat waktu, keaktifan pekerja untuk bisa berkontribusi 

 terhadap rumah sakit melalui saran, pemberian informasi, 

 menyumbangkan ide atau memberi inisiatif, dan senantiasa bekerja 
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 dengan baik. Dalam penelitian ini kepuasan pekerja diukur dengan 

 menggunakan kuesioner yang diberikan kepada karyawan. 

ii. Retensi pekerja. 

 Retensi pekerja adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja 

 terbaik dalam perusahaan. Pekerja  merupakan investasi jangka 

 panjang bagi perusahaan. Jadi, keluamya seorang pekerja yang bukan 

 karena keinginan perusahaan merupakan loss pada intellectual capital 

 dari perusahaan. Retensi pekerja diukur dengan persentase turnover di 

 perusahaan. 

 Pada rumah sakit retensi pekerja diukur dengan banyaknya pekerja 

 yang resign. 

iii. Produktivitas pekerja. 

 Produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari 

peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan 

kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan output 

yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah pekerja yang seharusnya 

untuk menghasilkan output tersebut. Pada perusahaan, produktivitas 

pekerja diukur dengan laba per pekerja. Artinya, berapa banyak laba 

yang bisa dihasilkan oleh setiap pekerja, biasanya dihitung dengan 

membandingkan selisih pendapatan dan pengeluaran dengan jumlah 

karyawan yang bekerja pada perusahaan atau organisasi tersebut.  

b. Kemampuan Sistem Informasi 
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Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi 

adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang 

tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. 

c. Motivasi, Pemberdayaan dan Penyetaraan 

Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran 

yang diberikan pekerja. 

Gambar 2.3 
Kerangka Kerja Ukuran Pembelajaran dan Pertumbuhan 
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Sumber : Robert S. Kaplan dan David P. Norton. ”Menerapkan Strategi menjadi 
Aksi”, 2000, hal 112 
 
 Balanced Scorecard melalui empat perspektif di dalamnya tersebut harus 

menjadi bagian dari sistem informasi untuk para pekerja di semua tingkatan 
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perusahaan. Penerapan Balanced Scorecard dalam perusahaan merupakan alat untuk 

mengomunikasikan rencana-rencana bisnis strategis antara manajemen dan karyawan. 

Keunggulan Balanced Scorecard dalam sistem perencanaan strategik adalah mampu 

menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik sebagai berikut 

(Mulyadi, 2005 : 11): 

a. Komprehensif 

b. Koheren 

c. Seimbang 

d. Terukur 

Balanced Scorecard sebagai suatu sistem manajemen kinerja terkait dengan 

visi dan misi organisasi atau perusahaan. Balanced Scorecard memberi manajemen 

organisasi suatu pengetahuan, keterampilan, dan sistem yang memungkinkan 

karyawan dan manajemen belajar dan berkembang terus menerus dalam berinovasi 

untuk membangun kapabilitas strategis yang tepat serta efisien supaya mampu 

menyerahkan nilai spesifik ke pasar dan selanjutnya mengarah pada nilai pendapatan 

yang terus meningkat. Adapun Balanced Scorecard sebagai suatu manajemen kinerja 

ditunjukkan pada Gambar 2.4 di bawah ini: 
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Gambar 2.4 
Balanced Scorecard sebagai suatu Manajemen Kinerja 
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Sumber : Balanced Scorecard Dengan Six Sigma, Gaspersz, 2005: 3 
 

2.3 Manfaat Balanced Scorecard 

Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan Balanced Scorecard 

adalah ketika scorecard tersebut ditransformasikan dari sebuah sistem pengukuran 

menjadi sebuah sistem manajemen. Kaplan dan Norton (2000:17) mengungkapkan 

bahwa Balanced Scorecard dapat digunakan untuk: 

Tujuan Ukuran Target Inisiatif 

    

Tujuan Ukuran Target Inisiatif 

    

Tujuan Ukuran Target Inisiatif 

    

Tujuan Ukuran Target Inisiatif 
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1. Mengklasifikasikan dan menghasilkan konsensus mengenai strategi 

2. Mengomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan 

3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi 

perusahaan 

4. Mengkaitkan berbagai strategi dengan sasaran jangka panjang dan 

anggaran tahunan 

5. Mengidentifikasikan dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis 

6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis periodik dan sistematis 

7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan 

memperbaiki strategi 

Balanced Scorecard menyediakan kerangka yang komprehensif yang dapat 

menerjemahkan tujuan strategik perusahaan atau organisasi ke dalam pengukuran 

yang menyeluruh yang berusaha menyeimbangkan pengukuran finansial dan 

pengukuran non finansial. 

 

2.4 Keunggulan dan Kelemahan Balanced Scorecard 

Keunggulan Balanced Scorecard terhadap pengukuran kinerja, yaitu: 

1. Empat perspektif dalam Balanced Scorecard disusun dengan landasan 

yang jelas, berkiblat pada tujuan strategis dan situasi persaingan. 

2. Pengukuran kinerja tradisional hanya melaporkan apa yang terjadi pada 

periode yang lalu tanpa menunjukkan bagaimana memperbaiki kinerja 

untuk periode selanjutnya. Sebaliknya Balanced Scorecad berfungsi 

sebagai cornerstone keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang.  
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3. Balanced Scorecard menawarkan keseimbangan dalam perspektif 

keuangan dan non keuangan sedangkan pengukuran kinerja tradisional 

terpecah-pecah dan terisolasi.  

 

 

 

Sebaliknya kelemahan dari Balanced Scorecard yaitu: 

1. Balanced Scorecard belum bisa memecahkan permasalahan tentang 

bagaimana menetapkan sistem kompensasi yang biasanya merupakan 

tindak lanjut dari hasil penelitian kinerja.  

2. Balanced Scorecard belum bisa memecahkan persoalan mengenai 

bagaimana bentuk organisasi yang dikatakan sebagai cross functional.  

 

2.5 Rumah Sakit 

Definisi rumah sakit menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 

983.MENKES/SK/1992 mengenai pedoman rumah sakit umum dinyatakan bahwa: 

”Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan 

yang bersifat dasar, spesialistik dan pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan”. 

Sementara itu menurut WHO (1957) dalam Widyorini (1998) menyatakan bahwa: 

”The hospital is an integral part of social and medical organization, the function of 

which is to provide for the population complete health care both curative and whose 

outpatient service reach out to the family and as home environment, the hospital is 

also a center for the training of health workers and for bio social research”. Definisi 
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menurut di WHO menyebutkan bahwa rumah sakit oleh WHO (1957) diberikan 

batasan, yaitu suatu bagian menyeluruh dari organisasi dan medis, berfungsi 

memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun 

rehabilitatif, output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, 

rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian 

biososial. Sementara itu, Siregar (2003) menyatakan bahwa rumah sakit adalah suatu 

organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan ilmiah khusus dan rumit, dan 

difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi 

dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat bersama-sama dalam 

maksud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.  

Secara umum rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan 

penelitian. Pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit meliputi pelayanan rawat 

jalan, rawat inap, gawat darurat, pelayanan penunjang medis dan non medis. 

2.5.1 Klasifikasi Rumah Sakit 

Rumah sakit di Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Rumah Sakit Umum, yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap semua jenis penyakit yang bersifat dasar sampai yang 

bersifat spesifik. 

 Rumah Sakit Umum terbagi dalam beberapa instalasi, seperti Instalasi 

Gawat Darurat yang memberikan pelayanan cepat terhadap pasien yang 

butuh untuk segera ditangani, instalasi penyakit dalam yang memberikan 

pelayanan kesehatan khusus kepada mereka yang memiliki penyakit 
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dalam seperti paru-paru, jantung, gagal ginjal, dan sebagainya, serta 

instalasi-instalasi lainnya yang pada umumnya terdapat di Rumah Sakit 

Umum. 

2. Rumah Sakit Khusus, yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit atau kebutuhan tertentu. 

Contoh dari Rumah Sakit Khusus ini yaitu rumah sakit khusus untuk ibu 

bersalin. 

Rumah Sakit berdasarkan kepemilikan dan penyelenggaraannya, dibedakan 

menjadi: 

1. Rumah sakit pemerintah 

Rumah sakit pemerintah yaitu rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh 

pemerintah. Misalnya rumah sakit umum. 

2. Rumah sakit swasta 

Rumah sakit swasta yaitu rumah sakit yang dimiliki oleh beberapa orang, 

biasanya dalam bentuk pemegang saham. Dikelola oleh pihak-pihak 

tertentu yang bukan dari pihak pemerintah.  

 Berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938, 

Menkes/SK/1992 tentang pedoman Rumah Sakit Umum menyebutkan bahwa rumah 

sakit pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi: 

1. RSU kelas A, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medis spesialistik dan sub spesialistik. 
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2. RSU kelas B, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medis spesialistik sekurangnya-kurangnya sebanyak sebelas 

spesialistik dan sub spesialistik terbatas.  

3. RSU kelas C, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medis spesialistik sekurang-kurangnya spesialistik empat dasar 

lengkap. 

4. RSU kelas D, yaitu RSU yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 

sekurang-kurangnya pelayanan medis dasar. 

2.5.2 Fungsi dan Jasa Rumah Sakit 

 Fungsi Rumah Sakit Dalam Abdullah (2007) memaparkan bahwa fungsi dari 

rumah sakit adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan medis 

b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis 

c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan 

d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan 

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 

g. Menyelenggarakan administrasi umum 

h. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI no. 159 b/MENKES/PER/II/1998, 

menyatakan bahwa fungsi rumah sakit di Indonesia adalah sebagai berikut: 
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1. Menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan penunjang 

medis, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan, dan 

peningkatan kesehatan. 

2. Sebagai tempat pendidikan tenaga medis atau paramedis 

3. Sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang 

kesehatan 

Dalam melaksanakan fungsinya, rumah sakit dibantu oleh berbagai tenaga 

profesional seperti dokter spesialis, ahli, paramedis, tenaga administrasi, dan tenaga 

pelaksana sebagai unsur pendukung. 

2.5.3 Jenis Pelayanan Rumah Sakit 

Pelayanan dasar dari rumah sakit adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan medis 

Pelayanan medis merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan secara lebih 

intensif kepada pasien, meliputi pelayanan pada pasien rawat inap, pelayanan 

pada pasien gawat darurat. Tujuannya adalah memberikan pelayanan untuk 

meningkatkan kesehatan pasien. Pelayanan medis merupakan pelayanan inti 

yang diberikan rumah sakit.  

2. Pelayanan penunjang medis seperti laboratorium klinik, radiology, farmasi, 

dan gizi. 

Pelayanan penunjang medis merupakan pelayanan yang mendukung 

pelayanan medis, untuk memberikan kemudahan pada proses pelayanan 

medis. Pelayanan ini merupakan nilai tambah rumah sakit untuk memberikan 

kepuasan terhadap pasien. 
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3. Pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang diberikan oleh staf kepada 

pasien. 

Pelayanan administrasi meliputi pelayanan terhadap penyelesaian biaya-biaya, 

seperti biaya rawat inap, biaya rawat jalan, serta memberikan pelayanan 

terhadap proses pengurusan kartu Jamsostek, kartu Gakin (keluarga miskin), 

dan sebagainya. 

2.5.4 Sifat Pelayanan Rumah Sakit 

Rumah sakit mempunyai sifat-sifat khusus terkait dengan pelayanan 

kesehatan yang diberikan. Sifat pelayanan rumah sakit adalah: 

1. Pelayanan diberikan secara individualistik dimana pasien dipandang sebagai 

manusia seutuhnya dari aspek fisik, mental, sosio kultural, dan spiritual. 

2. Pelayanan diberikan secara terus-menerus selama dua puluh empat jam. 

3. Pelayanan bersifat darurat, tidak ditunda karena menyangkut kehidupan 

seseorang. 

4. Pelayanan sebagai suatu sistem yang merupakan integrasi dari beberapa 

komponen yang saling berhubungan, saling tergantung untuk mencapai tujuan 

yang diterapkan. Komponen tersebut ditetapkan meliputi tenaga medis, tenaga 

non medis dan tenaga prasarana. 

5. Pelayanan menggunakan teknologi canggih karena kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kedokteran serta tuntutan masyarakat atas mutu 

pelayanan mendorong rumah sakit menyediakan teknologi tersebut. 

6. Pelayanan dilakukan di dalam suatu bangunan yang harus memenuhi standar 

yang telah ditetapkan. 
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2.5.5 Implementasi Balanced Scorecard pada Rumah Sakit 

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang tidak berorientasi pada laba, 

memiliki visi dan misi sendiri yang lebih menekankan pada unsur sosial.  

Visi  dari rumah sakit yaitu “Sebagai organisasi yang memberikan pelayanan 

kesehatan dan perawatan kesehatan semaksimal mungkin.” 

Untuk mengimplementasikan visinya, rumah sakit memiliki misi. Adapun misi dan 

strategi dari rumah sakit yaitu: 

1. Pelayanan yang melebihi harapan dan kebutuhan pasien 

2. Peningkatan kepuasan terhadap pasien 

3. Perbaikan kesinambungan dalam keamanan pelayanan, kecanggihan 

peralatan, ketanggapan, dan efektivitas biaya. 

4. Kualitas karyawan yang tinggi 

5. Realisasi harapan para pemegang saham 

 

2.6 Indikator yang berkaitan dengan rumah sakit 

Indikator yang berkatian dengan rumah sakit digunakan untuk mengukur 

sejauh mana pihak rumah sakit dapat menjalankan operasinya secara efektif. 

Indikator-indikator yang berkaitan dengan rumah sakit yang biasa digunakan menurut 

Departemen Kesehatan RI antara lain adalah sebagai berikut: 

2.6.1 Indikator yang berkaitan dengan kematian. 

2.6.1.1 Gross Death Rate (GDR) 

 GDR dirumuskan sebagai berikut : 
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pasienjumlah

kematianJumlahGDR =  x 100% 

Angka GDR memberikan indikasi atas kualitas pelayanan dan perawatan rumah sakit 

dengan interpretasi sebagai berikut: 

a. Semakin rendah GDR, maka kualitas pelayanan rumah sakit tersebut baik. 

b. Semakin tinggi GDR, maka kualitas pelayanan rumah sakit tersebut jelek. 

c. Angka ini bisa untuk menilai kualitas pelayanan rumah sakit bila angka 

kematian dalam kurun waktu lebih atau sama dengan 48 jumlahnya besar. 

2.6.1.2  Net Death Rate (NDR) 

 NDR adalah tingkat kematian pasien rawat jalan pada waktu tertentu yang 

kurang atau sama dengan 48 jam. NDR dihitung dengan cara sebagai berikut: 

%10048
×

≤−
=

pasienjumlah
jamkematianJumlahkematianJumlahNDR  

Angka NDR ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan rumah sakit dengan 

interpretasi sebagai berikut : 

a. Semakin rendah NDR, maka semakin baik kualitas pelayanannya. 

b. Semakin tinggi NDR, maka semakin rendah kualitas pelayanannya. 

2.6.2 Indikator yang berkaitan dengan unit rawat jalan  

 Indikator-indikator yang berkaitan dengan unit rawat jalan inap adalah 

sebagai berikut: 

2.6.2.1 Rata-rata kunjungan per hari 

 Indikator rata-rata kunjungan pasien per hari  dirumuskan sebagai berikut : 
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%100
.

×=
sebelumnyathnPengunjungJml

pengunjungkenaikkanquisitionCustomerAc  

Rata-rata kunjungan di rawat jalan inap ini digunakan untuk mengetahui beban rumah 

sakit dan pemanfaatan rumah sakit oleh masyarakat serta tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap rumah sakit untuk memanfaatkan fasilitas rumah sakit yang 

bersangkutan. 

Interpretasi atas indikator yang diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Semakin besar angka rata-rata kunjungan, berarti semakin berat beban 

kerja yang ditanggung oleh rumah sakit. 

b. Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa rumah sakit dan 

semakin baik citra rumah sakit di mata masyarakat. 

2.6.2.2 Rasio kunjungan pasien rawat jalan lama (RKL) 

 RKL adalah perbandingan yang menunjukkan berapa besar kepercayaan 

pasien lama terhadap kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit. Rasio 

kunjungan pasien rawat jalan lama ini dirumuskan sebagai berikut: 

%100
.

Re ×=
sebelumnyathnPengunjungJml

pengunjungJumlahtentionCustomer  

Interpretasi atas indikator ini adalah: 

a. Angka RKL yang rendah mengindikasikan bahwa masyarakat tidak 

lagi percaya untuk melakukan perawatan kesehatan pada rumah sakit 

yang bersangkutan atau mungkin masyarakat telah berada pada 

kondisi yang stabil sehingga tidak perlu lagi melakukan perawatan 

kesehatan. 
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b. Angka RKL yang tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat 

mempercayakan kesehatan terhadap rumah sakit yang bersangkutan 

karena kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan baik atau 

memuaskan mereka. 

 

 

 

2.6.3 Indikator yang berkaitan dengan kapasitas rumah sakit 

2.6.3.1 Bed Occupancy Rate (BOR) 

 Kapasitas ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat 

pemakaian dan pemanfaatan tempat tidur atau tingkat hunian rumah sakit pada 

periode tertentu. 

%100
)(

tan
×

×
=

tuperiodewakdalamharijumlahtidurTempat
hariperawaJumlahBOR  

Intepretasi atas indikator ini yaitu: 

a. Semakin rendah angka BOR menunjukkan bahwa masyarakat kurang 

memanfaatkan kurangnya fasilitas rumah sakit. 

b. Semakin tinggi BOR menunjukkan besarnya pemanfaatan fasilitas 

perawatan rumah sakit oleh masyarakat. 

2.6.3.2 Bed Turn Over (BTO) 

 Indikator BTO ini digunakan bersama Turn Over Internal (TOI) dan Lenght 

Of Stay (LOS), yang dirumuskan sebagai berikut: 
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tidurTempat
pasienJumlahBTO =  

Interpretasi atas indikator ini adalah sebagai berikut : 

a. Angka BTO yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas 

perawatan oleh masyarakat. 

b. Angka BTO yang tinggi menunjukkan besarnya pemanfaatan fasilitas 

perawatan oleh masyarakat. 

 

2.6.3.3 Turn Over Interval (TOI) 

 TOI digunakan untuk mengetahui angka rata-rata dari tempat tidur, sejak 

tempat tidur tidak terisi oleh pasien berikutnya dalam satu periode. 

%100tan.)(
×

−×
=

dirawatpasienJumlah
perawahariJmltidurtempathariJumlahTOI  

Interpretasi atas indikator ini adalah: 

a. Angka TOI yang rendah menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan 

tempat tidur 

b. Angka TOI yang tinggi menunjukkan kurangnya pemanfaatan tempat 

tidur. 

2.6.3.4 Lenght of Stay (LOS) 

 LOS digunakan untuk mengetahui angka rata-rata waktu perawatan. 

Formulasinya adalah: 

%100tan
×=

pasienJumlah
perawahariJumlahLOS  
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Interpretasi atas indikator ini adalah: 

a. Angka LOS yang rendah menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat sehingga pasien tidak 

membutuhkan waktu yang lama di rumah sakit. 

b. Angka LOS yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

dilakukan kurang baik, lambat, tidak tepat, dan akurat sehingga pasien 

membutuhkan waktu yang lama di rumah sakit. 

 

2.7 Penggunaan Balanced Scorecard pada Perusahaan dan Rumah Sakit 

 Tentunya terdapat perbandingan dalam penggunaan Balanced Scorecard pada 

perusahaan atau organisasi yang profit oriented dan pada rumah sakit. Perbandingan 

tersebut salah satunya dilihat dari indikator-indikator yang digunakan. Adapun 

indikator-indikator dalam empat perspektif Balanced Scorecard yang digunakan pada 

perusahaan yang profit oriented dan rumah sakit adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7.1 
Perbandingan Penggunaan Balanced Scorecard pada 

Perusahaan Profit Oriented dan Rumah Sakit 
 

Balanced 
Scorecard 

Profit Oriented Hospital 

 Indikator Indikator 
Perspektif 
Finansial 

 ROI (Return of 
Investment) 

 ROCE (Return On 
Capital Employed) 

 EVA (Economic Value 
Added) 

 Tingkat pertumbuhan 
penjualan 

 Arus kas 

 Growth Rate in 
Revenues 

Membandingkan kenaikan 
pendapatan tahun yang 
diukur dengan pendapatan 
tahun sebelumnya 
 ROCE (Return On 

Capital Employed) 
 EVA (Economic Value 
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 Laba yang diperoleh 
 

Added) 
 Arus kas 

  
Perspektif 
Pelanggan 

Customer Core Measurement 
Grou : 
 Pangsa Pasar: 

Menggambarkan 
proporsi bisnis yang 
dijual di pasar tertentu 
(jumlah pelanggan, uang 
yang dibelanjakan, 
volume satuan yang 
terjual.) 

 Akuisisi pelanggan: 
Mengukur keberhasilan 
unit bisnis dalam 
menarik atau 
memenangkan pelanggan 
atau bisnis baru. 

 Retensi pelanggan: 
Mengukur keberhasilan 
unit bisnis dalam 
mempertahankan 
pelanggan. 

 Kepuasan pelanggan: 
Menilai tingkat kepuasan 
atas kinerja tertentu. 

 Profitabilitas pelanggan: 
Mengukur keuntungan 
bersih yang diperoleh 
dari pelanggan atau 
segmen tertentu seteleh 
menghitung pengeluaran 
untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan 
tersebut. 

 
Customer Value Proposition 
Group: 

 Atribut produk/ jasa: 
Fungsionalitas 
produk atau jasa, 
harga, dan mutu. 

 Hubungan dengan 

Customer Core 
Measurement  Grou : 
 Customer Acquisition: 

Diukur dengan 
membandingkan 
kenaikan pasien tahun 
yang bersangkutan 
dengan pasien tahun 
sebelumnya.  

 Customer Retention: 
Diukur dengan 
membandingkan jumlah 
pasien tahun yang 
bersangkutan dengan 
jumlah pasien pada 
tahun sebelumnya. 

 Customer Satisfaction: 
Diukur melalui survey 
atau kuesioner. 

 
Customer Value Proposition 
Group: 

 Atribut produk/ jasa: 
Menilai mutu 
layanan kesehatan, 
kecepatan dan 
ketanggapan 
pelayanan, dan 
harga. Diukur 
menggunakan survey 
atau kuesioner. 

 Hubungan dengan 
pelanggan: Menilai 
keramahan dan 
ketanggapan dokter, 
keramahan dan 
ketanggapan 
perawat. Diukur 
menggunakan survey 
atau kuesioner. 

 Citra dan reputasi: 
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pelanggan: 
Penyampaian produk/ 
jasa yang meliputi 
dimensi tanggap dan 
penyerahan. 

 Citra dan reputasi: 
Faktor-faktor yang 
membuat pelanggan 
tertarik terhadap 
produk/ jasa yang 
ditawarkan. 

Alat ukurnya 
menggunakan GDR 
(Growth Death 
Rate) dan NDR (Net 
Death Rate) 

GDR diukur dengan 
membandingkan jumlah 
kematian tahun yang 
dihitung dengan umlah 
pasien tahun yang 
dihitung. 
NDR diukur dengan 
membandingkan jumlah 
kematian yang sudah 
dikurangi dengan 
jumlah kematian < 48 
jam dengan jumlah 
pasien. 
 
 

Perspektif 
Proses Bisnis 
Internal 

 Inovasi: Perancangan 
produk sesuai keinginan 
dan kebutuhan 
pelanggan. 

 Operasi: Aktivitas 
perusahaan mulai dari 
order sampai 
penyampaian produk/ 
jasa kepada pelanggan. 

 Layanan Purna Jual: 
Meliputi pemberian 
garansi, service, 
penggantian produk 
rusak, dan proses 
pembayaran.  

 Inovasi: Pembangunan 
dan pengembangan 
fasilitas rumah sakit 

 Operasi: Aktivitas 
utama yang dilakukan 
rumah sakit terkait 
dengan pelayanan 
kesehatan yang 
diberikan. Indikator 
keberhasilannya 
menggunakan: Bed 
Occupancy Rate, Bed 
Tuirn Over, Turn Over 
Internal, dan Lenght Of 
Stay.  

 Layanan purna Jual: 
Meliputi kemudahan 
dalam pembayaran, 
pengurusan surat 
GAKIN/ ASKES. 

 
Perspektif 
Pembelajaran 
dan 

 Kapabilitas pekerja: 
Kepuasan pekerja diukur 
dengan survey tahunan atau 

 Kapabilitas pekerja: 
Kepuasan pekerja dilakukan 
melalui survei atau 
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Pertumbuhan survey rutin. 
Retensi pekerja, diukur 
dengan persentase keluarnya 
pekerja yang memegang 
jabatan kunci. 
Produktivitas pekerja, diukur 
dengan pendapatan per 
pekerja, yaitu membagi laba 
dengan jumlah pekerja. 
 Kapabilitas sistem 

informasi: ketersediaan 
dan kecepatan sistem 
informasi. 

 Motivasi, pemberdayaan, 
dan keselarasan: diukur 
dari banyaknya saran dari 
karyawan, peningkatan 
kinerja, keselarasan 
tujuan perorangan dan 
perusahaan, serta kinerja 
tim. 

kuesioner. 
Retensi pekerja diukur 
dengan banyaknya 
karyawan yang resign. 
Produktivitas pekerja 
dihitung dengan 
menggunakan selisih 
pendapatan dan pengeluaran 
dibagi dengan jumlah 
karyawan. 
 Kapabilitas sistem 

informasi: ketersediaan 
dan kecepatan sistem 
informasi 

 Motivasi, 
pemberdayaan, dan 
keselarasan: banyaknya 
saran dari karyawan, 
peningkatan kinerja 
karyawan, keselarasan 
tujuan perorangan dan 
rumah sakit, banyaknya 
karyawan yang 
mengikuti pelatihan-
pelatihan yang berkaitan 
dengan motivasi. 

 



 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian merupakan batasan yang menjelaskan fokus 

penelitian agar pelaksanaan penelitian tidak melebar ke permasalahan yang lain. 

Adapun batasan studi dalam penelitian ini adalah: 

1. Dasar analisisnya adalah data internal dan informasi-informasi dari pihak 

rumah sakit dan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang berkaitan. 

2. Fokus penelitian adalah pada penggunaan Balanced Scorecard sebagai alat 

ukur kinerja pada rumah sakit. 

3. Penelitian ini menggunakan dua kuesioner yang disebarkan kepada 100 pasien 

dan 80 karyawan pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk memeroleh 

data dan mengumpulkan informasi mengenai keberhasilan rumah sakit dalam 

menjalankan kinerjanya. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti dalam penelitian ini maka 

penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

(Descriptive Research) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indrianto dan Supomo, 2002 : 26), sedangkan 
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menurut Marzuki (1997: 8), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

dengan melukiskan keadaan objek atau persoalan yang tidak dimaksudkan untuk 

mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum. Tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena 

yang diteliti (Nazir,1999: 63). 

Mengenai metode yang diterapkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode studi kasus yang merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam jenis 

penelitian deskriptif. Metode pengumpulan datanya adalah melalui survei, yaitu 

dengan menyebarkan kuesioner dan melalui wawancara singkat terhadap objek yang 

diteliti. Objek penelitian difokuskan pada pemahaman manajemen rumah sakit 

terhadap gagasan penerapan Balanced Scorecard sebagai pengukuran kinerja pada 

Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik, perlu dibuatkan suatu 

perencanaan terhadap langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. 

Tahapan-tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Survey pendahuluan berupa kunjungan ke rumah sakit untuk memperoleh 

gambaran tentang keadaan dan kegiatan operasional rumah sakit. 

2. Melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak manajemen dan 

bagian-bagian terkait yang berkaitan dengan penelitian ini. 



 51

3. Mengumpulkan data, dokumen dan informasi tertulis lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 

4. Mengolah semua informasi yang didapat. 

5. Menyebarkan kuesioner kepada karyawan, manajer, dan pasien yang ada di 

Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang . 

6. Mengolah kuesioner yang didapat sebagai sumber informasi penelitian terkait 

dengan pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard pada rumah sakit. 

7. Merumuskan simpulan dan saran atas hasil penelitian. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

berdasarkan sumbernya, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, 

mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 

2006:60). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari kuesioner yang 

dibagikan kepada karyawan serta pasien rumah sakit. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada, pengumpulannya tidak dilakukan 

sendiri oleh peneliti, melainkan diperoleh dari pihak ketiga. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2002), data sekunder merupakan data penelitian 
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yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data Laporan Realisasi Pendapatan 

dan Pengeluaran Rumah Sakit dan jumlah rumah sakit Kabupaten Lumajang 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah-langkah pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Survey Pendahuluan 

Merupakan suatu kunjungan awal yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi dan mendapatkan gambaran tentang keadaan perusahaan sebagai 

subjek penelitian serta melihat permasalahan yang akan diteliti dengan cara 

observasi. 

2. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berisi konsep dasar dan 

teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas untuk dijadikan 

sebagai landasan teori dalam memecahkan masalah yang ada. 

3. Survey Lapangan 

Merupakan prosedur akhir dalam pengumpulan data yang merupakan 

kelanjutan dari survey pendahuluan. Survey lapangan ini dilakukan untuk 

memperoleh secara langsung data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik-

teknik yang digunakan: 

a. Observasi 

Melakukan suatu pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-

kegiatan atas aktivitas atau gejala yang diselidiki. 
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b. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

tertulis kepada responden tentang kepuasan pelayanan kesehatan 

rumah sakit dan kepuasan pegawai rumah sakit dalam bekerja.  

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan mancatat data dari rumah sakit, 

mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam 

penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis sehingga akan mendapat 

suatu pengertian yang logis dan relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data 

dilakukan dengan dua cara, pertama secara kualitatif yaitu dengan menggunakan 

kalimat sehingga akan didapat suatu pengertian yang logis. Kedua secara kuantitatif, 

analisa data dibuat dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Proses 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

1. Mendeskripsikan organisasi secara umum, yaitu mengenai sejarah singkat dan 

struktur organisasi. 

2. Menentukan perspektif keuangan. Untuk mengetahui kinerja rumah sakit 

perspektif keuangan, peneliti menggunakan ukuran tingkat pertumbuhan 

rumah sakit. Data untuk tingkat pertumbuhan ini didapatkan dari laporan 

keuangan rumah sakit untuk tahun 2007 dan 2008. Adapun formula tingkat 

pertumbuhan adalah sebagai berikut: 
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%100
tan

tanRe ×=
sebelumnyatahunPendapa

pendapaKenaikkanvenueInRateGrowth  

3. Menentukan perspektif pelanggan. Untuk mengukur kinerja rumah sakit dari 

perspektif pelanggan, digunakan indikator keberhasilan rumah sakit yang 

terkait dengan perspektif pelanggan. Indikator keberhasilan rumah sakit 

tersebut adalah customer acquisition yang berguna untuk mengukur seberapa 

banyak rumah sakit dapat memenangkan pasien baru dan customer retention 

yang berguna untuk mengukur seberapa banyak pihak rumah sakit dapat 

mempertahankan pasien lama. Adapun formulasi indikator-indikator yang 

berkaitan dengan perspektif pelanggan adalah sebagai berikut: 

%10048

%100

%100
.
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%100
.

×
≤−

=

×=

×=

×=

pasienjumlah
jamkematianJumlahkematianJumlahNDR

pasienjumlah
kematianJumlahGDR

sebelumnyathnPengunjungJml
pengunjungJumlahtentionCustomer

sebelumnyathnPengunjungJml
pengunjungkenaikkanquisitionCustomerAc

 

Selain kedua ukuran di atas, peneliti juga menggunakan kuesioner untuk 

mengetahui kepuasan pasien terhadap Rumah Sakit Dr. Haryoto. Kuesioner 

ini terkait dengan citra dan reputasi rumah sakit. Dalam mengolah kuesioner, 

peneliti menggunakan proses analisis distribusi frekuensi, yaitu dengan cara 

mendistribusikan dan menguraikan data yang telah disusun ke dalam tabel 
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distribusi frekuensi. Dalam tabel tersebut disajikan dalam bentuk absolut dan 

persentase. 

4. Menentukan perspektif proses bisnis internal. Dalam mengukur kinerja rumah 

sakit, digunakan indikator keberhasilan rumah sakit yang terkait dengan 

proses bisnis internalnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas 

aktivitas operasi pada RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Adapun indikator-

indikator yang digunakan sebagai indikator keberhasilan terhadap aktivitas 

operasinya adalah sebagai berikut: 

tidurTempat
pasienJumlahBTO

dirawatpasienJumlah
perawahariJmltidurtempathariJumlahTOI

pasienJumlah
perawahariJumlahLOS

tuperiodewakdalamharijumlahtidurTempat
hariperawaJumlahBOR

=

×
−×

=

×=

×
×

=

%100tan.)(

%100tan

%100
)(

tan

 

5. Menentukan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk mengetahui 

kinerja rumah sakit dari perspektif ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Adapun tujuannya adalah untuk 

mengetahui kemampuan karyawan, kehandalan sistem informasi, dan 

keselarasan dalam lingkungan kerja karyawan. Dalam mengolah kuesioner 

ini, peneliti juga menggunakan distribusi frekuensi, yaitu dengan cara 
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mendistribusikan dan menguraikan data yang telah disusun ke dalam suatu 

tabel distribusi frekuensi, dan disajikan dalam bentuk absolut dan persentase. 

 Teknik analisis data yang digunakan pada rumah sakit memiliki perbedaan 

dengan teknik analisis data pada perusahaan yang profit oriented. Adapun 

perbandingan penggunaan teknik analisis data yang berbasis Balanced Scorecard 

pada perusahaan dan pada rumah sakit tampak pada Tabel 3.6.1 dibawah ini: 

Tabel 3.6.1 
Perbandingan Penggunaan Teknik Analisa Data 

Berbasis Balanced Scorecard pada 
Perusahaan Profit Oriented dan Rumah Sakit 

 
Balanced 
Scorecard 

 
Profit Oriented 

 
Hospital 

  
Indikator 

 

 
Indikator 

 
Perspektif 
Finansial 

 ROI (Return of 
Investment) 

 ROCE (Return On 
Capital Employed) 

 EVA (Economic Value 
Added) 

 Tingkat pertumbuhan 
penjualan 

 Arus kas 
 Laba yang diperoleh 

 Growth Rate in Revenues 
Membandingkan kenaikan 
pendapatan tahun yang diukur 
dengan pendapatan tahun 
sebelumnya 
 ROCE (Return On Capital 

Employed) 
 EVA (Economic Value 

Added) 
 Arus kas 

Perspektif 
Pelanggan 

Customer Core Measurement 
Group: 
 Pangsa Pasar: 

Menggambarkan 
proporsi bisnis yang 
dijual di pasar tertentu 
(jumlah pelanggan, uang 
yang dibelanjakan, 
volume satuan yang 
terjual.) 

 Akuisisi pelanggan: 
Mengukur keberhasilan 

Customer Core Measurement  
Group: 
 Customer Acquisition: 

Diukur dengan 
membandingkan kenaikan 
pasien tahun yang 
bersangkutan dengan 
pasien tahun sebelumnya.  

 Customer Retention: 
Diukur dengan 
membandingkan jumlah 
pasien tahun yang 
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unit bisnis dalam 
menarik atau 
memenangkan pelanggan 
atau bisnis baru. 

 Retensi pelanggan: 
Mengukur keberhasilan 
unit bisnis dalam 
mempertahankan 
pelanggan. 

 Kepuasan pelanggan: 
Menilai tingkat kepuasan 
atas kinerja tertentu. 

 Profitabilitas pelanggan: 
Mengukur keuntungan 
bersih yang diperoleh 
dari pelanggan atau 
segmen tertentu seteleh 
menghitung pengeluaran 
untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan 
tersebut. 

 
Customer Value Proposition 
Group: 

 Atribut produk/ jasa: 
Fungsionalitas 
produk atau jasa, 
harga, dan mutu. 

 Hubungan dengan 
pelanggan: 
Penyampaian produk/ 
jasa yang meliputi 
dimensi tanggap dan 
penyerahan. 

 Citra dan reputasi: 
Faktor-faktor yang 
membuat pelanggan 
tertarik terhadap 
produk/ jasa yang 
ditawarkan. 

bersangkutan dengan 
jumlah pasien pada tahun 
sebelumnya. 

 Customer Satisfaction: 
Diukur melalui survey 
atau kuesioner. 

 
Customer Value Proposition 
Group: 

 Atribut produk/ jasa: 
Menilai mutu layanan 
kesehatan, kecepatan 
dan ketanggapan 
pelayanan, dan harga. 
Diukur menggunakan 
survey atau kuesioner. 

 Hubungan dengan 
pelanggan: Menilai 
keramahan dan 
ketanggapan dokter, 
keramahan dan 
ketanggapan perawat. 
Diukur menggunakan 
survey atau kuesioner. 

 Citra dan reputasi: 
Alat ukurnya 
menggunakan GDR 
(Growth Death Rate) 
dan NDR (Net Death 
Rate) 

GDR diukur dengan 
membandingkan jumlah 
kematian tahun yang 
dihitung dengan umlah 
pasien tahun yang 
dihitung. 
NDR diukur dengan 
membandingkan jumlah 
kematian yang sudah 
dikurangi dengan jumlah 
kematian < 48 jam dengan 
jumlah pasien. 

Perspektif 
Proses 

 Inovasi: Perancangan 
produk sesuai keinginan 

 Inovasi: Pembangunan 
dan pengembangan 
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Bisnis 
Internal 

dan kebutuhan 
pelanggan. 

 Operasi: Aktivitas 
perusahaan mulai dari 
order sampai 
penyampaian produk/ 
jasa kepada pelanggan. 

 Layanan Purna Jual: 
Meliputi pemberian 
garansi, service, 
penggantian produk 
rusak, dan proses 
pembayaran.  

fasilitas rumah sakit 
 Operasi: Aktivitas utama 

yang dilakukan rumah 
sakit terkait dengan 
pelayanan kesehatan yang 
diberikan. Indikator 
keberhasilannya 
menggunakan: Bed 
Occupancy Rate, Bed 
Tuirn Over, Turn Over 
Internal, dan Lenght Of 
Stay.  

 Layanan purna Jual: 
Meliputi kemudahan 
dalam pembayaran, 
pengurusan surat GAKIN/ 
ASKES. 

Perspektif 
Pembelajara
n dan 
Pertumbuha
n 

 Kapabilitas pekerja: 
Kepuasan pekerja diukur 
dengan survey tahunan atau 
survey rutin. 
Retensi pekerja, diukur 
dengan persentase keluarnya 
pekerja yang memegang 
jabatan kunci. 
Produktivitas pekerja, diukur 
dengan pendapatan per 
pekerja, yaitu membagi laba 
dengan jumlah pekerja. 
 Kapabilitas sistem 

informasi: ketersediaan 
dan kecepatan sistem 
informasi. 

 Motivasi, pemberdayaan, 
dan keselarasan: diukur 
dari banyaknya saran dari 
karyawan, peningkatan 
kinerja, keselarasan 
tujuan perorangan dan 
perusahaan, serta kinerja 
tim. 

 Kapabilitas pekerja: 
Kepuasan pekerja dilakukan 
melalui survei atau kuesioner. 
Retensi pekerja diukur dengan 
banyaknya karyawan yang 
resign. 
Produktivitas pekerja dihitung 
dengan menggunakan selisih 
pendapatan dan pengeluaran 
dibagi dengan jumlah 
karyawan. 
 Kapabilitas sistem 

informasi: ketersediaan 
dan kecepatan sistem 
informasi 

 Motivasi, pemberdayaan, 
dan keselarasan: 
banyaknya saran dari 
karyawan, peningkatan 
kinerja karyawan, 
keselarasan tujuan 
perorangan dan rumah 
sakit, banyaknya 
karyawan yang mengikuti 
pelatihan-pelatihan yang 
berkaitan dengan 
motivasi. 



 59

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang merupakan rumah 

sakit tipe B Non Pendidikan daerah Jawa Timur yang memiliki kemampuan dan 

fasilitas medis yang menunjang. Berada di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten 

Malang, Probolinggo, dan Jember. Rumah sakit ini berdiri di atas lahan seluas 2,9 ha 

dengan luas bangunan 0,9 ha yang dimanfaatkan untuk instalasi rawat inap, instalasi 

rawat jalan, gedung perkantoran dan fasilitas lainnya. 

Sejak Mei 1999, RSUD Dr. Haryoto telah terakreditasi penuh tingkat dasar 

lima jenis pelayanan, yaitu: 

1. Pelayanan Administrasi dan Manajemen 

2. Pelayanan Medis 

3. Pelyanan Gawat Darurat 

4. Pelayanan Keperawatan 

5. Pelayanan Rekam Medik 

4.1.1 Sejarah Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

Bagi masyarakat Kabupaten Lumajang, ada tiga rumah sakit yang dikenal, 

yaitu RSD Dr. Haryoto, RS Bhayangkara, dan RS Wijaya Kusuma. Rumah sakit yang 

tertua adalah RSD Dr. Haryoto yang didirikan sejak tahun 1948. Semula, rumah sakit 

ini masih menjadi satu dengan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang 

berada di Jl. Jenderal S. Parman nomor 13 Lumajang. Kemudian, atas prakarsa Bapak 



 60

Dr. Haryoto selaku Direktur rumah sakit yang pertama, maka pada tahun 1954 rumah 

sakit tersebut dibangun sendiri di Jl. A. Yani 218 dan diresmikan operasionalnya pada 

tanggal 10 November 1955. 

Pada tahun 1991, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, H. 

Samsi Ridwan, RSUD Kabupaten Lumajang diberi nama ”NARARYYA KIRANA”, 

yang diambil dari nama Adipati pertama Kadipaten Lumajang. Selanjutnya, atas 

dasar SKB tiga Menteri pada 15 September 1997, RSUD ”Nararyya Kirana” secara 

resmi dikukuhkan menjadi Rumah Sakit Unit Swadana Daerah. Adapun perjalanan 

Rumah Sakit menjadi swadana atas dasar-dasar sebagai berikut: 

1. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1996 tentang penetapan RSUD ”Nararyya 

Kirana menjadi Swadana. 

2. Surat Keputusan Meteri Dalam Negeri pada 19 Februari 1997 nomor 

445/412/PUOD tentang Unit Swadana. 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri pada 22 Juli 1997 tentang Pengesahan 

Perda Nomor 13/1996. 

4. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 5 tahun 1997 tentang Uji coba swadana. 

Dengan adanya masukan dan usulan dari berbagai pihak, maka pada tanggal 12 April 

2001, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2001, RSUD ”Nararyya 

Kirana” berubah nama menjadi Rumah Sakit Dr. Haryoto. 

 Kemudian atas Surat Keputusan Menkes RI Nomor 

1301/Menkes/SK/IX/2005 tanggal 30 September, rumah sakit ini mengalami 

peningkatan dari kelas C menjadi kelas B non pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan 

Perda Kabupaten Lumajang Nomor 03 tahun 2006, Rumah Sakit Dr. Haryoto yang 
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semula berbentuk badan kini berubah menjadi Rumah Sakit Daerah dengan struktur 

organisasi sesuai dengan struktur organisasi sesuai pedoman Rumah Sakit kelas B 

non pendidikan. 

4.1.2 Pengorganisasian Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

4.1.2.1 Tujuan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

A. Tujuan Umum 

Tujuan Umum RSD Dr. Haryoto Lumajang adalah : 

Meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat 

Kabupaten Lumajang dan sekitarnya, dengan penyelenggaraan kesehatan 

meliputi upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan dan pencegahan, 

menjadi pusat rujukan di wilayah Lumajang dan sekitarnya, serta menjadi 

tempat pendidikan atau latihan bagi sekolah kejuruan bidang kesehatan. 

B. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus RSD Dr. Haryoto Lumajang adalah: 

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit secara 

profesional. 

2. Menjadikan rumah sakit sebagai pusat rujukan di wilayah Kabupaten 

Lumajang dan sekitarnya. 

3. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengembangan 

profesionalisme petugas melalui pendidikan dan pelatihan. 

4. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Penyuluhan Kesehatan Rumah 

Sakit (PKRS) dalam upaya Sosial Marketing Rumah sakit. 
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5. Terlayaninya penderita Gakin (Keluarga Miskin) yang dirujuk ke 

Rumah Sakit Dr. Haryoto. 

4.1.2.2 Visi, Misi, Falsafah, dan Motto Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

A. Visi 

Terwujudnya pelayanan bermutu dalam lingkungan Rumah Sakit yang sehat 

dengan profesionalisme tinggi di wilayah Kabupaten Lumajang guna 

mendukung Indonesia Sehat 2010 

B. Misi 

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional kepada 

seluruh lapisan masyarakat. 

2. Mengoptimalkan Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dalam 

rangka pemberdayaan pelanggan internal dan eksternal rumah sakit agar 

berperan aktif dalam mewujudkan iklim pelayanan kesehatan rumah sakit 

yang kondusif. 

3. Memberikan keringanan biaya pelayanan sampai dengan pemberian 

pelayanan cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu (Gakin). 

C. Falsafah 

Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga 

semua hak dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi dan terlindungi. 

D. Motto 

”Pelayanan Prima adalah tujuan utama kami” 
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4.1.2.3 Struktur Organisasi 

 RSUD Dr. Haryoto Lumajang membagi organisasinya sesuai dengan susunan 

sebagai berikut: 

A. Organisasi Struktural, terdiri atas: 

1. Direktur 

2. Sekretaris 

3. Wakil Direktur Medis dan Keperawatan 

4. Wakil Direktur Keuangan 

5. Bagian Tata Usaha 

6. Bagian Kepegawaian dan Diklat 

7. Bagian Rumah Tangga 

8. Bidang Rencana Pembangunan dan Rekam Medik 

9. Bidang Keuangan 

10. Bidang Medis 

11. Bidang Keperawatan 

12. Sub Bidang Penyesuaian Program 

13. Su Bidang Rekam Medik 

14. Sub Bidang Penyesuaian Anggaran dan Mobilisasi Dana 

15. Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi 

16. Sub Bidang Pelayanan Medis 

17. Sub Bidang Penunjang Medis 

18. Sub Bidang Bina Keperawatan 

19. Sub Bidang Pengawasan Pengendalian 
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B. Organisasi Fungsional, terdiri dari : 

1. Instalasi Rawat Inap 

2. Instalasi Rawat Jalan 

3. Instalasi Gawat Darurat 

4. Instalasi ICU 

5. Instalasi Radiologi 

6. Instalasi Gizi 

7. Instalasi Laboratorium 

8. Instalasi Farmasi 

9. Instalasi Pemeliharaan Sarana 

10. Instalasi Rehab Medik 

11. Instalasi Pemulasaran Jenazah 

12. Komite Medik 

Secara ringkas, susunan organisasi tersebut dapat dijelaskan melalui bagan 

susunan organisasi RSUD Dr. Haryoto Lumajang pada Gambar 4.1 di bawah ini: 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
RSD Dr. Haryoto Lumajang 

Perda No. 3 Tahun 2006

Direktur  
(Dr. Triworo Setyowati) 

Komite Medis 
SMF 

Kepala Bidang Medis 
(Drg. Kus Hariyanto) 

Kasubid 
Pel. Medis 

(Dr. Anni Hariyati) 

Kasubid 
Penunjang Medis 

(Sri Budi Astutik, AMK) 

Ka. IRNA 
(Drg. Benny 
Ferdianto) 

Ka. IRNA 
(Dr. Kasin Iksan, 

Sp.THT) 

Ka. IGD 
(Dr. Henra Hartono) 

Ka. Instansi OK 
(Dr. Eidosn, 

LMA,Sp.OG) 

Ka. Instansi ICU 
(Dr. Donny Tilon, 

Sp.An) 

Ka. Instansi Radiologi 
(Dr. Najib, Sp.R) 

Instansi Gizi Ka. Inst. Lab 
(Dr. Herry Dwi 
Jatmiko, Sp.PK) 

Ka. Inst. Lab 
(Dr. Herry Dwi 
Jatmiko, Sp.PK) 

Ka. Inst. Farm. 
(Dra. Wahyu Utami, 

Sp.FRS) 

Ka. IPS,RS 
(Adi Sutanto, AMTE) 

KA. IPL,RS 
(Ernowo) 

K

Kepala Bidang Keperawatan 
(Widirekso, AMK,Spd) 

Kasubid 
Bina Keperawatan 

(Sri Wahyuni, AMK) 

Kasubid 
Pengawasan Pengendalian 

(Sestuningsih, AMK) 

Kepala Bidang Keperawatan 
(Widirekso, AMK,Spd) 

Kep. Bid. Renbang & Rek. Medis 
(Drg. Kus Hariyanto) 

Kasubid 
Rekan Medik 

(Agus Sutjahjo, SE) 

Kepala
(Drs

Kasubid 
Peny. Anggaran M
(Dra. Indah Ratn

Wadir Keuangan 
(Ester Pramedina SKM,MKES) 

Kasubid Peny. Program 
(Sutikno, AKM) 

Sekretaris 
(Noviana Yunani, S

Kasubag Kepeg &
(Abdul Munir, AM

Kasubag TU 
(Sri Hartatik) 

Dr. H

Dr.
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4.1.3 Jasa Pelayanan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang memberikan pelayanan berupa jasa 

kesehatan kepada masyarakat, baik berupa jasa pelayanan medis maupun jasa 

penunjang medis. Sebagai contoh pasien yang datang ke rumah sakit tersebut selain 

membutuhkan tindakan berupa operasi juga membutuhkan jasa penunjang medis 

seperti rawat inap, jasa laboratorium, jasa radiologi, dan lain-lain. Dalam 

melaksanakan pelayanannya Rumah Sakit Dr. Haryoto mempunyai unit pelaksana 

fungsional sebagai berikut: 

1. Instalasi Rawat Jalan 

Instalasi rawat jalan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang 

membutuhkan perawatan ringan dan pemeriksaan seara berkala sehingga tidak 

perlu menginap. Instalasi ini terbagi atas beberapa poliklinik, yaitu:klinik 

spesialis penyakit dalam, klinik spesialis bedah umum, klinik spesialis bedah 

orthopedi, klinik spesialis kebidanan dan kandungan, klinik spesialis penyakit 

paru, klinik spesialis anak, klinik spesialis mata, klinik spesialis THT, kilink 

spesialis syaraf, klinik gigi dan mulut, klinik rehabilitasi medik, dan klinik 

psikologi. 

2. Instalasi Rawat Inap 

Instalasi rawat inap merupakan pelayanan kesehatan yang memberikan jasa 

kesehatan kepada pasien yang mengalami penyakit yang tidak ringan dan perlu 

untuk menginap di rumah sakit karena membutuhkan perawatan medis yang lebih 

intensif. Instalasi ini terbagi menjadi beberapa unit atau kelas yaitu:Kelas III, 

Kelas II, Kelas I, dan  Kelas Utama (VIP). 
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3. Instalasi Gawat Darurat 

Instalasi gawat darurat merupakan instalasi yang memberikan pelayanan medis 

secara darurat, yaitu memberikan tindakan medis secara cepat terhadap pasien 

yang baru datang dan dalam keadaan kritis. 

4. Instalasi ICU 

Instalasi ini merupakan instalasi yang memberikan pelayanan kepada pasien kritis 

yang perlu dirawat secara intensif. 

5. Instalasi Radiologi 

Instalasi radiologi merupakan instalasi yang memberikan pelayanan dengan 

mangdiagnosis penyakit pasien. 

6. Instalasi Laboratorium 

Instalasi laboratorium merupakan instalasi yang melakukan pemeriksaan berupa 

tes darah, tes urine, dan pemeriksaan lainnya guna memberi dukungan diagnosis 

bagi pelayanan medis dan menunjang tiga unit fungsional lainnya yaitu rawat 

inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Hasil pemeriksaan laboratorium akan sangat 

membantu dokter membuat diagnosis penyakit pasien, memberikan pengobatan, 

dan memantau pasien. 

7. Instalasi Rehab Medik 

Instalasi rehab medik merupakan instalasi yang memberikan jasa pemulihan 

seperti fisiotherapy, orthotik, prostetik, dan sebagainya. 

8. Instalasi Pemulasaran Jenazah 

Instalasi yang khusus menangani jenazah pada RSUD Dr. Haryoto Lumajang. 
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Selain itu RSUD Dr. Haryoto Lumajang mempunyai unit-unit pembantu yang 

membantu pelayanan unit-unit fungsional, yaitu: 

1. Instalasi Pemeliharaan Sarana 

Instalasi pemeliharaan sarana merupakan instalasi yang bertanggung jawab atas 

aktivitas pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di rumah sakit. 

2. Instalasi Farmasi 

Instalasi farmasi merupakan instalasi yang bertanggung jawab atas 

pendistribusian obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk segala aktivitas 

pelayanan medis ke setiap unit yang membutuhkan. 

3. Instalasi Gizi 

Instalasi gizi merupakan instalasi yang bertanggung jawab memberikan asupan 

gizi kepada pasien rawat inap, yaitu dengan menyediakan makan, minum, dokter, 

dan perawat yang bertugas jaga baik sore maupun malam. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang mengenai 

pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard dijabarkan sebagai berikut: 

4.2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

 Adapun visi, misi, dan tujuan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Visi Rumah Sakit Dr. Haryoto 

Terwujudnya pelayanan bermutu dalam lingkungan Rumah Sakit yang sehat 

dengan profesionalisme tinggi di wilayah Kabupaten Lumajang guna 

mendukung Indonesia Sehat 2010 

Misi Rumah Sakit Dr. Haryoto 

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional kepada 

seluruh lapisan masyarakat 

2. Mengoptimalkan Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dalam 

rangka pemberdayaan pelanggan internal dan eksternal Rumah Sakit agar 

berperan aktif dalam mewujudkan iklim pelayanan kesehatan Rumah 

Sakit yang kondusif. 

3. Memberikan keringanan biaya pelayanan sampai dengan pemberian 

pelayanan cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu (Gakin). 

Tujuan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

Tujuan Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang dibagi menjadi dua, yaitu Tujuan 

Umum dan Tujuan Khusus 

Tujuan Umum 

Meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten 

Lumajang dan sekitarnya, dengan penyelenggaraan kesehatan meliputi upaya 

penyembuhan, pemulihan kesehatan dan pencegahan, menjadi pusat rujukan 

di wilayah Lumajang dan sekitarnya, serta menjadi tempat pendidikan atau 

latihan bagi sekolah kejuruan bidang kesehatan. 
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Tujuan Khusus 

Meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten 

Lumajang dan sekitarnya, dengan penyelenggaraan kesehatan meliputi upaya 

penyembuhan, pemulihan kesehatan dan pencegahan, menjadi pusat rujukan 

di wilayah Lumajang dan sekitarnya, serta menjadi tempat pendidikan atau 

latihan bagi sekolah kejuruan bidang kesehatan. 

 Dari visi, misi, dan tujuan rumah sakit dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit 

Dr. Haryoto Lumajang memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat. Visi tersebut dijabarkan secara rinci ke dalam tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai rumah sakit. Dalam usaha mewujudkan visi dan tujuan-tujuan 

tersebut, Rumah Sakit Dr. Haryoto menggunakan tiga misi untuk mengoordinasikan, 

menuntun, dan memberikan arahan bagi para karyawan rumah sakit dalam 

melakukan aktivitas atau pekerjaannya. 

4.2.2 Pemahaman Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang terhadap Balanced 

Scorecard sebagai Alat Ukur Kinerja 

 Dalam mengukur kinerja rumah sakit, Rumah Sakit Dr. Haryoto telah 

menerapkan sebagian dari konsep Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja 

mereka, yaitu melalui perspektif proses bisnis internalnya. Tolok ukur keberhasilan 

adalah pengukuran terhadap kualitas pelayanan kepada pasien. Adapun indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan rumah sakit adalah indikator-

indikator yang berkaitan dengan angka kematian (GDR dan NDR), kapasitas 

pemanfaatan tempat tidur (BOR), serta tingkat efisiensi rumah sakit (BTO, LOS, dan 

TOI). Indikator-indikator tersebut merupakan indikator yang ditetapkan oleh 
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Departemen Kesehatan sebagai indikator yang lazim digunakan untuk mengukur 

keberhasilan rumah sakit. 

 Meskipun Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang telah menerapkan konsep 

Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja rumah sakit namun belum semua 

konsep dalam Balanced Scorecard diterapkan oleh rumah sakit tersebut. Ketiga 

konsep yang lain, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, dan pembelajaran dan 

pertumbuhan yang merupakan keseimbangan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya 

diterapkan oleh manajemen rumah sakit dalam mengukur kinerja rumah sakit.  

4.2.3 Manfaat Balanced Scorecard terhadap Manajemen Rumah Sakit Dr. 

Haryoto Lumajang 

 Penerapan Balanced Scorecard akan memberikan manfaat bagi manajemen 

Rumah Sakit dr. Haryoto Lumajang dalam mengelola rumah sakit. Beberapa manfaat 

tersebut, antara lain: 

1. Balanced Scorecard dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja rumah 

sakit. Sebagai alat ukur kinerja, Balanced Scorecard memiliki 

keistimewaan dalam hal cakupan komprehensif karena 

mempertimbangkan faktor keuangan dan faktor non keuangan yang 

terangkum dalam empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses 

bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui Balanced 

Scorecard, manajemen Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang dapat 

sekaligus menyoroti kinerjanya dalam empat perspektif yang masing-

masing dilengkapi dengan tolok ukur. Melalui cakupannya yang lebih 

komprehensif tersebut, maka sangat memungkinkan bagi manajemen 
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rumah sakit untuk menilai kinerjanya. Selain itu, Balanced Scorecard 

tidak hanya mengukur hasil akhir (out come) tetapi juga aktivitas-aktivitas 

penentu (performance driver) sehingga pengukuran kinerja menggunakan 

konsep ini mampu untuk memotivasi karyawan untuk melakukan 

perbaikan secara berkesinambungan. 

2. Balanced Sorecard memberi alternatif pendekatan untuk kompensasi 

keseimbangan, yaitu dengan menetapkan suatu nilai batas minimum 

bahwa insentif tidak akan diberikan apabila kinerja berada di bawah batas 

yang ditentukan. Apabila batas minimum telah dilampaui, barulah 

kompensasi dapat diberikan pada kinerja yang baik dalam kelompok 

pengukuran yang lebih kecil, yang diambil dari keempat perspektif yang 

dianggap paling bernilai untuk kinerja rumah sakit. 

3. Balanced Scorecard  dapat juga digunakan untuk menentukan langkah-

langkah strategik rumah sakit. Sebagai suatu sistem manajemen strategik, 

Balanced Sorecard dapat memberikan kerangka yang dapat menjabarkan 

perencanaan strategi yang komprehensif dan koheren sehingga 

memudahkan untuk penyusunan program, jangka panjang maupun jangka 

pendek, serta penyusunan anggaran. 

4.2.4 Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Berbasis Balanced Scorecard 

Dalam uraian ini akan dibahas satu per satu dari keempat perspektif dalam 

konsep Balanced Sorecard untuk mengetahui kinerja rumah sakit. Hasil pengukuran 

kinerja tersebut adalah: 
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4.2.4.1 Pengukuran Kinerja dari Perspektif Keuangan 

Dalam Balanced Scorecard, perspektif keuangan tetap menjadi perhatian 

karena keuangan menunjukkan apakah fungsi perencanaan dan pelaksanaan strategi 

memberikan hasil yang maksimal. Penentuan tolok ukur keuangan sangat bergantung 

pada posisi rumah sakit di dalam daur hidup bisnis (Business Lifecycle). Berdasarkan 

pengamatan menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Haryoto saat ini sedang berada 

pada tahap pertumbuhan (growth). Pada tahap ini, rumah sakit memiliki tingkat 

pertumbuhan yang baik sekali. Tolok ukur yang digunakan adalah tingkat 

pertumbuhan (Growth Rate In Revenues). 

Growth Rate In Revenues digunakan dengan cara membandingkan presentase 

kenaikan pendapatan ini dengan tahun sebelumnya. Tingkat pendapatan Rumah Sakit 

Dr. Haryoto dalam tahun anggaran 2007 dan 2008 tampak pada Tabel 4.2.1 di bawah 

ini: 

Tabel 4.2.1 
Prosentase Growth In Revenues 
Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 

 

Sumber : RSUD Dr. Haryoto Lumajang, diolah kembali 

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan 

rumah sakit. Melalui Growth Rate In Revenues, maka akan diketahui kemampuan 

rumah sakit dalam meningkatkan pendapatannya setiap tahun. Tabel 4.2.1 

menunjukkan bahwa pendapatan Rumah Sakit Dr. Haryoto secara absolut mengalami 

Tahun 
Anggaran 

Jumlah Pendapatan 
(dalam Rupiah) 

Kenaikan 
Pendapatan 

Growth In Revenues 
 

2006 16.130.366.871 - - 
2007 19.288.329.289 3.157.962.418 19,58% 
2008 21.753.403.690 2.465.074.401 12,78% 
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peningkatan. Di tahun anggaran 2007, pendapatan meningkat sebesar 

Rp.3.157.962.418 atau meningkat sebesar 19,58% dan di tahun 2008 pendapatan 

meningkat sebesar Rp.2.465.074.401 atau sebesar 12,78%. Meskipun secara absolut 

nilai pendapatan meningkat, namun tingkat pertumbuhan mengalami penurunan. Hal 

in dikarenakan selisih kenaikan pendapatan dari tahun 2007 ke 2008 mengalami 

penurunan dibandingan dari tahun 2006 ke 2007, yang mana di tahun 2006 ke 2007 

kenaikan pendapatan adalah Rp.3.157.962.418 atau 19.58% dari  Rp.16.130.366.871 

sebaliknya di tahun 2007 ke 2008 adalah Rp.2.465.074.401 atau 12.78% dari 

Rp.19.288.329.289 sehingga kenaikan pendapatan yang menurun juga 

mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan. Dari peningkatan jumlkah 

pendapatan per atahun, adanya kenaikan pendapatan per tahun, atau tingkat 

pertumbuhan yang baik, dapat diketahui bahwa jasa pelayanan rumah sakit berpotensi 

untuk berkembang dengan baik. 

 Di bawah ini disajikan rincian pendapatan Rumah Sakit Dr. Haryoto 

Lumajang berdasarkan jenis pendapatannya dan persentase dari setiap pendapatan 

tersebut pada Tabel 4.2.2. 

Tabel 4.2.2 
Rincian Pendapatan RSUD Dr. Haryoto Lumajang 

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 
(dalam Rupiah) 

 
Jenis Pendapatan 

 
2007 

 
2008 

 
% 

 
% 

Pendapatan Murni  
Administrasi dan Karcis 334.560.000 369.878.500 1,73% 1,70%
Tindakan Operasi 1.776.331.500 1.576.125.450 9,21% 7,25%
Rawat Jalan 509.265.000 429.544.250 2,64% 1,97%
Rawat Inap Umum 3.952.161.650 3.626.391.700 20,49% 16,67%
Obat-obatan 9.673.434.264 10.638.047.467 50,15% 48,90%
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Klaim Askes 1.395.768.825 1.858.680.500 7,24% 8,54%
Laboratorium 942.711.550 934.813.400 4,89% 4,30%
Radiologi 359.704.050 372.888.650 1,86% 1,71%
Ambulance 293.681.050 273.807.750 1,52% 1,26%
Lain-lain 50.711.400 70.457.500 0,26% 0,32%
Klaim Jamkesmas 1.602.768.523 0,00% 7.37%
Jumlah 19.288.329.289 21.753.403.690 100% 100%

 

 

 

4.2.4.2 Pengukuran Kinerja dari Perspektif Pelanggan 

Kinerja kedua yang juga tak luput dari perhatian adalah yang berkaitan 

dengan bagaimana menciptakan persepsi positif di mata pelanggan. Sebelum tolok 

ukur ditetapkan, manajemen Rumah Sakit Dr. Haryoto harus menetapkan segmen 

pasar yang menjadi sasaran atau target. Berdasarkan pengamatan, menunjukkan 

bahwa segmen pasar dari rumah sakit ini adalah masyarakat Lumajang dan 

sekitarnya. 

Tolok ukur kinerja terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok inti (Core 

Measurement Group) dan kelompok penunjang (Customer Value Proposition). 

Kelompok inti menggambarkan hasil akhir yang dicapai rumah sakit, sedangkan 

kelompok penunjang menggambarkan performance driver untuk mencapai kepuasan, 

loyalitas, retensi, dan akuisisi konsumen yang tinggi. 

 Pada kelompok inti atau Core Measurement Group, tolok ukur yang 

digunakan adalah: 

1. Customer Acquisition 
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Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat tambahan pengunjung baru 

pada rumah sakit selain pengunjung lama yang ada. Tambahan pengunjung baru ini 

dapat dilihat dari persentase tambahan pengunjung baru yang datang ke rumah sakit 

dalam periode satu tahun. Pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, tambahan 

pengunjung baru dalam tahun anggaran 2007 dan 2008 tampak pada Tabel 4.2.2 di 

bawah ini: 

Tabel 4.2.2 
Customer Acquisition pada RSUD Dr. Haryoto Lumajang 

Tahun 2007 s.d. 2008 
Rawat 
Jalan 

Pengunjung 
Baru 

Pengunjung 
Lama 

Jumlah 
Pengunjung 

Customer 
Acquisition 

2006 20.356 21.985 42.341 48,08% 
2007 19.157 23.192 42.349 45,24% 
2008 23.185 26.303 49.488 46,85% 

 Sumber : RSUD Dr. Haryoto Lumajang, diolah kembali. 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa customer aqcuisition tertinggi ada pada 

tahun anggaran 2006, yaitu sebesar 48,08%, sedangkan customer aqcuisition terendah 

ada pada tahun anggaran 2007 yaitu 45,24%. Meskipun demikian, selisih customer 

aqcuisition di tiap tahun anggaran tidaklah terlalu signifikan. Hal ini menggambarkan 

bahwa manajemen Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang mampu untuk terus 

memperbaiki proses pelayanannya sehingga pengunjung rumah sakit masih bisa 

dipertahankan. Penurunan customer aqcuisition bisa jadi karena masyarakat yang 

menderita sakit cenderung mengalami penurunan. Namun, indikator ini tidak dapat 

sepenuhnya dijadikan tolok ukur atas keberhasilan rumah sakit karena peningkatan 

pasien bisa jadi bukan hanya karena pelayanan rumah sakit yang baik, melainkan bisa 

disebabkan oleh bencana alam. 
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2. Customer Retention 

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar rumah sakit 

mampu mempertahankan hubungan dengan para pelanggannya. Pada Rumah Sakit 

Dr. Haryoto Lumajang, hasil dari customer retention untuk tahun anggaran 2007 dan 

2008 bisa dilihat pada Tabel 4.2.3 di bawah ini: 

Tabel 4.2.3 
Customer Retention 

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 

Tahun Rawat Jalan Jumlah Pengunjung Customer Retention 
2006 42.341 - 
2007 42.349 - 
2008 49.488 - 

Sumber : RSUD Dr. Haryoto Lumajang, diolah kembali 

Pada Tabel 4.2.3, terlihat bahwa rumah sakit mampu untuk mepertahankan 

pelanggan (pasiennya). Hal ini terbukti dengan jumlah pelanggan yang semakin 

bertambah tiap tahunnya, di tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008. 

3. Customer Satisfaction 

Indikator customer satisfaction digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pasien yang berobat di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Selain itu, customer satisfaction 

juga dapat digunakan untuk memperbaiki proses pelayanan kesehatan kepada pasien. 

Untuk mengetahui kepuasan pasien, peneliti melakukan survey, yaitu dengan 

membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan kepada pasien dan melakukan 

wawancara terhadap beberapa pasien. Kuesioner dibuat oleh peneliti dan diolah oleh 

manajemen Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Waktu survey dilakukan oleh 

peneliti dari pagi sampai siang hari selama jangka waktu dua pekan dengan 
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memasuki ruangan-ruangan di rawat inap dari kelas utama sampai kelas III. Jumlah 

kuesioner yang disebarkan kepada pasien kelas utama, kelas I, kelas II, dan kelas III 

adalah sebanyak 100 kuesioner dengan 100 responden. Hasil kuesioner  tersebut 

tampak pada Tabel 4.2.4 di bawah ini: 

Tabel 4.2.4 
Hasil Kuesioner Kepada Pasien 

No Keterangan 
Jumlah Responden 

Absolute Persentase 
1 Berapa kali di rawat di RS ini?     
  a. Pertama kali 76 76.00% 
  b. Lebih dari sekali 24 24.00% 
2 Cara pembayaran biaya perawatan RS?     
  a. Tidak bayar 1 1.00% 
  b. Bayar sendiri 54 54.00% 
  c. Perusahaan/ tempat kerja 1 1.00% 
  d. Asuransi/ Askes/Jamkesmas 44 44.00% 
3 Pemeriksaan dokter :     
  a. Setiap hari 87 87.00% 
  b. Tidak setiap hari 13 13.00% 
  Waktu pemeriksaan/ kunjungan :     
  a. Pagi 85 85.00% 
  b. Siang 8 8.00% 
  c. Sore 1 1.00% 
  d. Tidak tentu 6 6.00% 
4 Jadwal Penyajian Makanan :     
  a. Tepat waktu 89 89.00% 
  b. Datang lebih awal 2 2.00% 
  c. Terlambat 0 0.00% 
  d. Tidak tentu 9 9.00% 
  Total     
5 Pemeriksaan dokter     
  a. Sangat memuaskan 8 8.00% 
  b. Memuaskan 78 78.00% 
  c. Cukup memuaskan 11 11.00% 
  d. Kurang memuaskan 3 3.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 
6 Keramahan dokter     
  a. Sangat memuaskan 8 8.00% 
  b. Memuaskan 75 75.00% 
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  c. Cukup memuaskan 13 13.00% 
  d. Kurang memuaskan 4 4.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 
7 Penjelasan dokter     
  a. Sangat memuaskan 8 8.00% 
  b. Memuaskan 69 69.00% 
  c. Cukup memuaskan 16 16.00% 
  d. Kurang memuaskan 7 7.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 
8 Keramahan perawat     
  a. Sangat memuaskan 14 14.00% 
  b. Memuaskan 72 72.00% 
  c. Cukup memuaskan 12 12.00% 
  d. Kurang memuaskan 2 2.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 
9 Respon/ kecepatan perawat   0.00% 
  a. Sangat memuaskan 11 11.00% 
  b. Memuaskan 74 74.00% 
  c. Cukup memuaskan 13 13.00% 
  d. Kurang memuaskan 2 2.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

10 Penjelasan perawat     
  a. Sangat memuaskan 11 11.00% 
  b. Memuaskan 66 66.00% 
  c. Cukup memuaskan 16 16.00% 
  d. Kurang memuaskan 7 7.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

11 Keterampilan perawat     
  a. Sangat memuaskan 9 9.00% 
  b. Memuaskan 68 68.00% 
  c. Cukup memuaskan 19 19.00% 
  d. Kurang memuaskan 4 4.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

12 Pelayanan Gizi     
  Variasi menu     
  a. Sangat memuaskan 6 6.00% 
  b. Memuaskan 70 70.00% 
  c. Cukup memuaskan 23 23.00% 
  d. Kurang memuaskan 1 1.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

13 Jumlah/ porsi     
  a. Sangat memuaskan 3 3.00% 
  b. Memuaskan 67 67.00% 
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  c. Cukup memuaskan 28 28.00% 
  d. Kurang memuaskan 2 2.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

14 Cara penyajian     
  a. Sangat memuaskan 3 3.00% 
  b. Memuaskan 72 72.00% 
  c. Cukup memuaskan 25 25.00% 
  d. Kurang memuaskan 0 0.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

15 Cita Rasa     
  a. Sangat memuaskan 3 3.00% 
  b. Memuaskan 61 61.00% 
  c. Cukup memuaskan 32 32.00% 
  d. Kurang memuaskan 4 4.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

16 Ventilasi/ sirkulasi udara/ penghawaan     
  a. Sangat memuaskan 3 3.00% 
  b. Memuaskan 54 54.00% 
  c. Cukup memuaskan 37 37.00% 
  d. Kurang memuaskan 6 6.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

17 Penerangan kamar     
  a. Sangat memuaskan 3 3.00% 
  b. Memuaskan 55 55.00% 
  c. Cukup memuaskan 37 37.00% 

  d. Kurang memuaskan 5 5.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

18 Kebersihan kamar mandi     
  a. Sangat memuaskan 2 2.00% 
  b. Memuaskan 38 38.00% 
  c. Cukup memuaskan 41 41.00% 
  d. Kurang memuaskan 19 19.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

19 Kebersihan kamar/ruangan     
  a. Sangat memuaskan 2 2.00% 
  b. Memuaskan 48 48.00% 
  c. Cukup memuaskan 42 42.00% 
  d. Kurang memuaskan 8 8.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

20 Kebersihan perabot/ tempat tidur     
  a. Sangat memuaskan 2 2.00% 
  b. Memuaskan 53 53.00% 
  c. Cukup memuaskan 43 43.00% 
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  d. Kurang memuaskan 2 2.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

21 Kebersihan halaman sekitar     
  a. Sangat memuaskan 2 2.00% 
  b. Memuaskan 57 57.00% 
  c. Cukup memuaskan 40 40.00% 
  d. Kurang memuaskan 1 1.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

22 Keamanan dalam ruangan     
  a. Sangat memuaskan 7 7.00% 
  b. Memuaskan 73 73.00% 
  c. Cukup memuaskan 20 20.00% 
  d. Kurang memuaskan 0 0.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

23 Fasilitas lemari     
  a. Sangat memuaskan 4 4.00% 
  b. Memuaskan 60 60.00% 
  c. Cukup memuaskan 33 33.00% 
  d. Kurang memuaskan 3 3.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

24 Fasilitas TV     
  a. Sangat memuaskan 3 3.00% 
  b. Memuaskan 34 34.00% 
  c. Cukup memuaskan 60 60.00% 
  d. Kurang memuaskan 2 2.00% 
  e. Tidak memuaskan 1 1.00% 

25 Meja untuk makan pasien     
  a. Sangat memuaskan 3 3.00% 
  b. Memuaskan 32 32.00% 
  c. Cukup memuaskan 46 46.00% 
  d. Kurang memuaskan 18 18.00% 
  e. Tidak memuaskan 1 1.00% 

26 Tempat tidur penjaga     
  a. Sangat memuaskan 4 4.00% 
  b. Memuaskan 41 41.00% 
  c. Cukup memuaskan 52 52.00% 
  d. Kurang memuaskan 2 2.00% 
  e. Tidak memuaskan 1 1.00% 

27 Proses pendataran rawat inap     
  a. Sangat memuaskan 3 3.00% 
  b. Memuaskan 84 84.00% 
  c. Cukup memuaskan 12 12.00% 
  d. Kurang memuaskan 1 1.00% 
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  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 
28 Proses pengurusan Askes/ Jamkesmas     
  a. Sangat memuaskan 5 5.00% 
  b. Memuaskan 39 39.00% 
  c. Cukup memuaskan 6 6.00% 
  d. Kurang memuaskan 1 1.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

29 Proses kepulangan     
  a. Sangat memuaskan 2 2.00% 
  b. Memuaskan 34 34.00% 
  c. Cukup memuaskan 17 17.00% 
  d. Kurang memuaskan 1 1.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

30 Proses pembayaran     
  a. Sangat memuaskan 2 2.00% 
  b. Memuaskan 64 64.00% 
  c. Cukup memuaskan 22 22.00% 
  d. Kurang memuaskan 1 1.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

31 Keramahan petugas     
  a. Sangat memuaskan 4 4.00% 
  b. Memuaskan 73 73.00% 
  c. Cukup memuaskan 21 21.00% 
  d. Kurang memuaskan 2 2.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

32 Pelayanan Satpam     
  a. Sangat memuaskan 2 2.00% 
  b. Memuaskan 88 88.00% 
  c. Cukup memuaskan 9 9.00% 
  d. Kurang memuaskan 1 1.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 

33 Pelayanan parker     
  a. Sangat memuaskan 4 4.00% 
  b. Memuaskan 86 86.00% 
  c. Cukup memuaskan 8 8.00% 
  d. Kurang memuaskan 2 2.00% 
  e. Tidak memuaskan 0 0.00% 
  Total     

Sumber :Kuesioner diolah 

Dari hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pengunjung masih 

pertama kali berobat ke rumah sakit tersebut dan memakai biaya sendiri untuk 
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membayar biaya rumah sakit. Untuk pelayanan dokter, seperti pemeriksaan, 

keramahan, dan penjelasan, dinilai sudah memuaskan oleh sebagian besar pasien. 

Untuk pelayanan perawat seperti keramahan, respon, penjelasan, dan keterampilan 

perawat sebagian besar pasien juga sudah merasa puas. Demikian pula dengan 

pelayanan gizi yang meliputi variasi menu, jumlah porsi, cara penyajian, dan cita rasa 

sudah memuaskan. Pasien juga merasa puas atas kenyamanan kamar seperti 

penghawaan, penerangan kamar, kebersihan kamar, kebersihan perabot, kebersihan 

halaman sekitar, dan keamanan. Kebersihan kamar mandi dinilai cukup memuaskan 

meskipun tidak begitu memuaskan karena kamar mandi umum yang ada tidak begitu 

bersih. Namun pasien merasa sudah cukup puas dengan apa yang difasilitasi oleh 

pihak RSD Dr. Haryoto Lumajang. Pada pelayanan administrasi, rata-rata menjawab 

memuaskan. Dapat disimpulkan, secara keseluruhan pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Dr. Haryoto Lumajang sudah baik atau memuaskan. 

Pada kelompok Customer Value Proposition, tujuannya adalah menciptakan 

tingkat kepuasan serta loyalitas pengunjung, maka hal lain seperti product/service, 

hubungan dengan pelanggan, citra dan reputasi perlu untuk diperhatikan supaya 

memberikan nilai lebih di mata pelanggan.  

1. Product/Service atributes 

  Product/service atributes meliputi manfaat., harga, dan kualitas. Kualitas 

pelayanan dapat diukur menggunakan rasio kunjungan pasien rawat jalan lama. Dari 

rasio kunjungan tersebut, dapat diketahui tingkat kepercayaan pelanggan sehingga 

mereka bersedia kembali ke rumah sakit tersebut untuk pelayanan kesehatan mereka. 

Rasio kunjungan pasien rawat jalan lama ini diperoleh dengan membandingkan 
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jumlah pasien rawat jalan lama dengan total jumlah pasien rawat jalan pada satu 

periode. Hasil kualitas pelayanan pasien rawat jalan dari tahun anggaran 2007 sampai 

2008 adalah pada Tabel 4.2.5 dibawah ini: 

Tabel 4.2.5 
Rasio Kunjungan Pasien Rawat Jalan Lama 

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 
Tahun Anggaran Total Pasien Rawat 

Jalan 
Total Pasien Rawat 

Jalan Lama 
Rasio Kunjungan 

Pasien RJL 
2007 42.349 23.192 54,76% 
2008 49.488 26.303 53,15% 

Sumber : data diolah 
 

Hasil dari rasio menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1,61%. Hal ini 

bisa saja terjadi karena kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien rawat jalan 

kurang memuaskan atau karena masyarakat yang mengalami sakit jumlahnya 

cenderung menurun. 

2. Hubungan dengan pelanggan 

Hubungan pelanggan menyangkut perasaan konsumen rumah terhadap proses 

pelayanan kesehatan rumah sakit., yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang 

diberikan. Perasaan konsumen bisa dipengaruhi pula oleh penampilan fisik, seperti 

fasilitas, kebersihan, kelengkapan, dan kenyamanan rumah sakit. Hubungan dengan 

pelanggan telah dibina melalui kualitas pelayanan dokter, perawat, tenaga medis, dan 

tenaga administrasi yang diketahui dari kuesioner yang disebarkan kepada pasien. 

Dari hasil kuesioner diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan puas atas 

pelayanan dokter, pelayanan perawat dan tenaga administrasi. Sebaliknya untuk 

penampilan fisik seperti kenyamanan kamar, kebersihan, dan kemananan, responden 

sudah merasa baik atas pelayanan teesebut. 
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3. Citra dan Reputasi 

Citra dan reputasi rumah sakit adalah faktor penting yang harus dijaga oleh 

rumah sakit. Citra dan reputasi dapat dipenuhi dari mutu pelayanan rumah sakit. 

Besarnya angka kematian juga menentukan mutu pelayanan dan memengaruhi citra 

dan reputasi. Indikator untuk mengetahui besarnya kematian rumah sakit adalah 

menggunakan Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR). Adapun angka 

GDR dan NDR pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang dapat dilihat pada Tabel 

4.2.6 di bawah ini: 

Tabel 4.2.6 
Gross Death Rate dan Net Death Rate 

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 
Tahun 

Anggaran 
Jumlah 
Pasien 

Dirawat 

Jumlah 
Kematian 

Jumlah 
Kematian ≤ 

48 jam 

GDR NDR 

2007 14.231 604 185 4,28% 2,97% 
2008 17.208 708 248 4,11% 2,67% 

Sumber : data diolah 

Dari Tabel 4.2.6 di atas dapat digambarkan bahwa pada tahun anggaran 

2008 jumlah kematian mengalami penurunan sebesar 0,17% dan jumlah penderita 

sakit yang meninggal kurang dari 48 jam juga mengalami penurunan sebesar 

0,30%. Dari rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa citra dan reputasi Rumah 

Sakit Dr. Haryoto Lumajang sudah baik. 

4.2.4.3 Pengukuran Kinerja dari Perspektif Proses Bisnis Internal 

Dalam perspektif bisnis internal, Balanced Scorecard membagi pengukuran 

menjadi tiga bagian, yaitu: inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual. 
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a. Inovasi 

Dalam proses inovasi, rumah sakit menciptakan produk atau jasa yang 

dibutuhkan oleh konsumen. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh 

rumah sakit adalah rencana pembangunan fisik rumah sakit yang di antaranya 

yaitu: 

1. Pembangunan ruang rawat inap dan hemodealisa 

2. Pembangunan ruang perinatologi dan VK bersalin 

3. Pembangunan Ruang VIP Alamanda 

4. Pembangunan Ruang Watertreatment 

5. Pembangunan Kantin 

6. Pembangunan Kamar Mandi/ WC Umum 

b. Operasi 

Proses operasi adalah seluruh aktivitas yang dilakukan rumah sakit dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Tolok ukurnya adalah efisiensi operasi. 

Untuk mengetahui efisiensi operasi, digunakan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sebagai indikator keberhasilan rumah 

sakit, seperti BOR, BTO, LOS, dan TOI. Efisiensi operasi dari Rumah Sakit 

Dr. Haryoto Lumajang diuraikan dalam tabel-tabel di bawah ini: 

  Bed Occupancy Rate (BOR) 

 Indikator BOR menunjukkan tingkat pemakaian tempat tidur pada 

rumah sakit dalam periode waktu tertentu. Angka BOR pada Rumah Sakit Dr. 
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Haryoto Lumajang di tahun anggaran 2007 dan 2008 tampak pada Tabel 4.2.7 

di bawah ini: 

Tabel 4.2.7 
Bed Occupancy Rate 

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 
Tahun 

Anggaran 
Jumlah Hari 
Perawatan 
Dalam 1 
Tahun  

Jumlah Hari 
dalam 1 
Tahun 

Jumlah 
Tempat Tidur 

BOR 

2007 51.508 365 172 82,05% 
2008 50.739 365 172 80,82% 

Sumber : data diolah 

Tabel 4.2.7 menunjukkan bahwa tingkat pemakaian tempat tidur di 

tahun anggaran 2008 mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,12%. Namun 

secara keseluruhan, tingkat pemakaian tempat tidur sudah di atas 50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat pemakaian tempat tidur pada rumah sakit sudah 

baik dan dapat ditingkatkan. 

Bed Turn Over (BTO) 

Indikator BTO menunjukkan rata-rata pemakaian  satu tempat tidur 

dalam periode waktu tertentu. Angka BTO bermanfaat untuk menilai eisiensi 

pemakaian tempat tidur oleh pasien. BTO pada Rumah Sakit Dr. Haryoto 

Lumajang digambarkan pada tabel 4.2.8 di bawah ini: 

Tabel 4.2.8 
Bed Turn Over 

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 
Tahun 

Anggaran 
Jumlah Pasien Jumlah Tempat 

Tidur 
BTO 

2007 14.231 172 82,74 kali 
2008 17.208 172 100, 05 kali 

 Sumber : data diolah 
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Tabel 4.2.8 menunjukkan bahwa pemakaian tempat tidur pada Rumah 

Sakit Dr. Haryoto Lumajang sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

Departemen Kesehatan, yaitu standar pemakaian adalah 35 sampai 40 kali. 

Namun pada RSD Dr. Haryoto, pemakaian tempat tidur sudah menunjukkan 

angka yang sangat tinggi, yaitu di tahun anggaran 2007 sebesar 82,74 kali, 

sedangkan di tahun anggaran 2008 adalah sebesar 100,05 kali. Angka tersebut 

telah memenuhi standar dari Departemen Kesehatan. 

Length Of Stay (LOS) 

Indikator LOS menunjukkan lamanya tinggal seorang pasien di rumah 

sakit untuk melakukan perawatan kesehatan. Angka LOS menunjukkan apakah 

rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat, 

sehingga pasien tidak membutuhkan waktu lama di rumah sakit. Angka LOS 

pada RSD Dr. Haryoto Lumajang dapat dilihat pada Tabel 4.3.9 di bawah ini: 

Tabel 4.2.9 
Length Of Stay 

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 
Tahun Anggaran Total Lama 

Dirawat 
Jumlah Pasien LOS 

2007 42.295 14.231 2,97 hari 
2008 48.579 17.208 2,82 hari 

Sumber : data diolah 

Dari Tabel 4.2.9 di atas, angka LOS belum memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI, yaitu 5-7 hari. Rata-rata di tahun 

anggaran 2007 dan 2008 masih di bawah standar yang ditetapkan.  

Turn Over Interval (TOI) 
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Indikator TOI menunjukkan jumlah hari yang menjadi interval dari satu 

tempat tidur, sejak ditinggalkan oleh seorang pasien hingga terisi kembali oleh 

pasien berikutnya. Angka TOI untuk mengukur efisiensi rumah sakit. Tabel 

4.2.10 menunjukkan angka TOI pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. 

Tabel 4.2.10 
Turn Over Internal 

Tahun Anggaran 2007 s.d. 2008 
Tahun 

Anggaran 
Jumlah Hari Jumlah 

Tempat 
Tidur 

Jumlah Hari 
Perawatan 

Jumlah 
Pasien 

Dirawat 

TOI 

2007 365 172 51.508 14.231 0,79 hari 
2008 365 172 50.739 17.208 0,70 hari 
Sumber : data diolah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka TOI sudah memenuhi standar 

minimal yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, yaitu 3 hari. Hal ini 

mengindikasikan bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit sudah 

sangat baik.  

c. Pelayanan Purna Jual 

Pelayanan purna jual adalah penciptaan nilai tambahan kepada 

konsumen atas pelayanan kesehatan  yang telah diberikan rumah sakit. 

Pelayanan purna jual rumah sakit bisa meliputi kemudahan dalam proses 

penggunaan kartu ASKES atau ASKESKIN, pemberian subsidi bagi pasien 

yang tidak mampu (GAKIN), kecepatan waktu dalam penyelesaian, dan 

sebagainya. 

 

4.2.4.4 Pengukuran Kinerja dari Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
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Proses pembelajaran dan pertumbuhan dimasukkan dalam kinerja pengukuran 

Balanced Scorecard  dengan tujuan agar rumah sakit terus belajar dan berkembang 

menjadi suatu organisasi belajar (learning organization) yang mendorong 

perkembangannya.  Proses pembelajaran dan pertumbuhan bersumber dari dua faktor, 

yaitu orang yang ada di dalamnya (karyawan) dan sistem dan prosedur organisasi. 

Tolok ukur dari kinerja belajar adalah kemampuan karyawan, kemampuan sistem 

informasi, serta motivasi, keselarasan, dan keserasian antar karyawan dalam 

organisasi. Untuk mengukur ketiga hal tersebut, peneliti menggunakan kuesioner 

yang disebarkan kepada 80 karyawan dengan 80 responden pada Rumah sakit Dr. 

Haryoto Lumajang. Adapun hasil dari kuesioner yang telah disebarkan tersebut 

diuraikan di bawah ini: 

a. Kemampuan Karyawan 

 Untuk mengetahui kemampuan karyawan pada Rumah Sakit Dr. Haryoto, 

peneliti memberikan kuesioner  kepada 80 karyawan. Karyawan merupakan  

sumber daya manusia yang paling berpotensi pada suatu organisasi karena sumber 

daya manusia memiliki potensi keinginan, kemampuan, pengetahuan dan 

keterampilan yang bisa memengaruhi dan membawa pada arah pencapaian tujuan 

organisasi. Hasil dari kuesioner yang diberikan kepada karyawan terkait dengan 

kemampuan karyawan pada Rumah Sakit Dr. Haryoto diuraikan pada Tabel 

4.2.11 di bawah ini: 

Tabel 4.2.11 
Hasil Kuesioner Kepuasan Karyawan 

No Keterangan 
Jumlah Responden 

Absolut Prosentase 
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1 Lama bekerja     
  a. < 10 th 11 13.75%
  b. 10-15 th 33 41.25%
  c. 15-20 th 6 7.50%
  d. 20-25 th 7 8.75%
  e. > 25 th 23 28.75%
  Total 80 100.00%
2 Perasaan selama bekerja di RS ini     
  a. Sangat puas 10 12.50%
  b. Puas 33 41.25%
  c. Cukup puas 30 37.50%
  d. Kurang puas 5 6.25%
  e. Tidak puas 2 2.50%
  Total 80 100.00%
3 Kepuasaan terhadap pekerjaan :     
  a. Sangat puas 12 15.00%
  b. Puas 41 51.25%
  c. Cukup puas 24 30.00%
  d. Kurang puas 3 3.75%
  e. Tidak puas 0 0.00%
  Total 80 100.00%
4 Peranan atasan terhadap karyawan      
  a. Sangat baik 10 12.50%
  b. Baik 45 56.25%
  c. Cukup baik 21 26.25%
  d. Kurang baik 3 3.75%
  e. Tidak baik 1 1.25%
  Total 80 100.00%
5 Kompetensi dan pemahaman atasan     
  terhadap pekerjaannya     
  a. Sangat baik 5 6.25%
  b. Baik 46 57.50%
  c. Cukup baik 26 32.50%
  d. Kurang baik 2 2.50%
  e. Tidak baik 1 1.25%
  Total 80 100.00%
6 Peranan karyawan dalam proses     
  pengambilan keputusan     
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  a. Sangat baik 5 6.25%
  b. Baik 34 42.50%
  c. Cukup baik 28 35.00%
  d. Kurang baik 11 13.75%
  e. Tidak baik 2 2.50%
  Total 80 100.00%
7 Pemahaman tugas, tanggung jawab     
  dan wewenang      
  a. Sangat paham 12 15.00%
  b. Paham 48 60.00%
  c. Cukup paham 18 22.50%
  d. Kurang paham 2 2.50%
  e. Tidak paham 0 0.00%
  Total 80 100.00%
8 Sarana peralatan dan infrastruktur     
  a. Sangat baik 3 3.75%
  b. Baik 44 55.00%
  c. Cukup baik 22 27.50%
  d. Kurang baik 10 12.50%
  e. Tidak baik 1 1.25%
  Total 80 100.00%
9 Fasilitas pegawai yang diberikan     
  a. Sangat puas 7 8.75%
  b. Puas 32 40.00%
  c. Cukup puas 24 30.00%
  d. Kurang puas 15 18.75%
  e. Tidak puas 2 2.50%
  Total 80 100.00%

 Sumber : Data diolah 

Dari Tabel 4.2.11 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata karyawan yang 

bekerja pada RSD Dr. Haryoto Lumajang menjawab puas atas pekerjaan 

mereka, yaitu sebesar 51,25% dan tidak ada yang menjawab tidak puas atas 

pekerjaan mereka. Dari segi peranan atasan terhadap karyawan, 56,25% 

menjawab memuaskan sedangkan yang merasa tidak puas terhadap atasan 
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hanya sebesar 1,25%. Kompetensi dan pemahaman atasan juga sudah dirasa 

baik oleh karyawan, 57,50% karyawan menjawab bahwa kompetensi atasan 

adalah baik. Ini menandakan bahwa lebih dari setengah karyawan yang bekerja 

di RSD Dr. Haryoto menyatakan puas terhadap atasan mereka. Karyawan juga 

diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan dalam hal ini peranan 

karyawan dalam proses pengambilan keputusan sudah baik. Secara keseluruhan, 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan karyawan terhadap RSD Dr. Haryoto sangat 

baik. 

b. Kemampuan Sistem Informasi 

Motivasi dan keahlian pekerjaan mungkin diperlukan untuk mencapai 

sasaran organisasi. Namun, hal tersebut belumlah cukup. Agar para karyawan 

bekerja efektif, diperlukan informasi yang cepat dan akurat. Hasil kemampuan 

informasi pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang tampak pada Tabel 4.2.12 

di bawah ini: 

Tabel 4.2.12 
Hasil Kuesioner Kemampuan Sistem Informasi 

 

No Keterangan 
Jumlah Responden 

Absolut Prosentase 
1 Pentingnya sistem informasi     
  a. Sangat penting 43 53.75%
  b. Penting 26 32.50%
  c. Cukup penting 9 11.25%
  d. Kurang penting 1 1.25%
  e. Tidak penting 1 1.25%
  Total 80 100.00%
2 Sistem informasi di RSUD Dr. Haryoto     
  a. Sangat baik 7 8.75%
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  b. Baik 27 33.75%
  c. Cukup baik 36 45.00%
  d. Kurang baik 10 12.50%
  e. Tidak baik 0 0.00%
  Total 80 100.00%
3 Peranan sistem informasi RSD     
  a. Sangat baik 4 5.00%
  b. Baik 29 36.25%
  c. Cukup baik 36 45.00%
  d. Kurang baik 11 13.75%
  e. Tidak baik 0 0.00%
  Total 80 100.00%
4 Penyediaan akses informasi     
  a. Sangat baik 6 7.50%
  b. Baik 31 38.75%
  c. Cukup baik 31 38.75%
  d. Kurang baik 12 15.00%
  e. Tidak baik 0 0.00%
  Total 80 100.00%
5 Kecepatan informasi     
  a. Sangat cepat 3 3.75%
  b. Cepat 26 32.50%
  c. Cukup cepat 38 47.50%
  d. Kurang cepat 12 15.00%
  e. Tidak cepat 1 1.25%
  Total 80 100.00%

Sumber : Data diolah 

Menurut data yang diperoleh, informasi memegang peranan penting 

terhadap kinerja. Hal ini diketahui bahwa 53,75% responden menjawab bahwa 

informasi itu sangat penting. Meskipun sistem informasi pada RSD Dr. Haryoto 

sudah cukup baik, hal tersebut masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki lagi 

mengingat peranan informasi sangatlah penting. 
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Peranan informasi pada RSUD Dr. Haryoto Lumajang dinilai cukup baik 

oleh 45% responden. Terkait dengan hal ini, penyediaan informasi juga harus 

diimbangi dengan baik. Pada RSUD ini, akses informasi dinilai baik dan cukup 

baik namun perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Mengenai kecepatan informasi, 

responden menilai sudah cukup cepat. Namun untuk memperbaiki sistem 

informasi pada RSUD Dr. Haryoto, informasi-informasi yang ada harus 

diberikan secara cepat kepada karyawan. 

Secara umum, kemampuan informasi pada RSUD dr. Haryoto dinilai 

cukup baik oleh responden. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi mengenai akses, kecepatan, 

dan penyediaan informasi kepada karyawan agar kinerja rumah sakit juga bisa 

lebih ditingkatkan. 

c. Motivasi, Keselarasan, dan Keserasian Karyawan 

Motivasi merupakan salah satu faktor agar karyawan bisa bekerja secara 

optimal untuk organisasi atau perusahaan. Adapun motivasi pada lingkungan 

kerja RSUD Dr. Haryoto Lumajang tampak pada abel 4.2.13 di bawah ini: 

Tabel 4.2.13 
Hasil Kuesioner Motivasi, Pemberdayaan, dan Keselarasan 

 
Keterangan 

Jumlah Responden 
  Absolut Persentase 
1 Lingkungan kerja di RSD     
  a. Sangat baik 13 16.25%
  b. Baik 35 43.75%
  c. Cukup baik 28 35.00%
  d. Kurang baik 3 3.75%
  e. Tidak baik 1 1.25%
  Total 80 100.00%
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2 Inisiatif karyawan     
  a. Selalu 27 33.75%
  b. Pernah 25 31.25%
  c. Kadang-kadang 18 22.50%
  d. Tidak selalu 6 7.50%
  e. Tidak pernah 4 5.00%
  Total 80 100.00%
3 Perbaikan atas saran karyawan     
  a. Selalu 12 15.00%
  b. Pernah 29 36.25%
  c. Kadang-kadang 25 31.25%
  d. Tidak selalu 10 12.50%
  e. Tidak pernah 4 5.00%
  Total 80 100.00%
4 Memotivasi karyawan     
  a. Sangat baik 5 6.25%
  b. Baik 35 43.75%
  c. Cukup baik 27 33.75%
  d. Kurang baik 8 10.00%
  e. Tidak baik 5 6.25%
  Total 80 100.00%
5 Pelatihan motivasi karyawan     
  a. Sangat baik 6 7.50%
  b. Baik 33 41.25%
  c. Cukup baik 30 37.50%
  d. Kurang baik 8 10.00%
  e. Tidak baik 3 3.75%
  Total 80 100.00%
6 Pelatihan karyawan     
  a. Selalu 13 16.25%
  b. Pernah 40 50.00%
  c. Kadang-kadang 15 18.75%
  d. Tidak selalu 7 8.75%
  e. Tidak pernah 5 6.25%
  Total 80 100.00%

Sumber : Data Diolah 
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Lingkungan kerja organisasi dapat memengaruhi kinerja karyawan. Pada 

RSUD Dr. Haryoto Lumajang lingkungan kerja sudah dinilai baik oleh 35% 

responden dari 80 responden yang bekerja di dalamnya. Karyawan selalu diberi 

kesempatan dan keleluasaan untuk berinisiatif sehingga mendukung lingkungan 

kerja yang kondusif bagi karyawan untuk berkeja dengan nyaman. Selain itu, 

perbaikan atas saran karyawan juga diperhatikan oleh atasan. Hal ini 

memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Selain itu, 

karyawan juga diberi pelatihan motivasi agar lebih bersemangat lagi dalam 

bekerja., salah satunya dengan pelatihan kepada karyawan pada RSUD Dr. 

Haryoto Lumajang, seperti pelatihan kepribadian, Workshop Perawat, Pelatihan 

Manajemen Rumah Sakit, Seminar Keperawatan, dan sebagainya. Hal ini 

tentunya untuk menunjang karyawan-karyawan pada RSD Dr. Haryoto 

Lumajang agar termotivasi untuk bekerja secara optimal. 

 

4.3 Keterkaitan Antarperspektif Balanced Scorecard pada RSD Dr. Haryoto 

 Lumajang 

  Empat perspektif dalam Balanced Scorecard adalah saling terkait dan tidak 

terpisahkan. Keempat perspektif tersebut saling memengaruhi. Pada RSD Dr. 

Haryoto Lumajang, perspektif yang satu memengaruhi perspektif yang lain. Adapun 

keterkaitan antarperspektif Balanced Scorecard pada RSD Dr. Haryoto Lumajang 

tampak pada Tabel 4.3.1 di bawah ini: 
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Tabel 4.3.1 
Keterkaitan Antarpespektif Balanced Scorecard 

pada RSD Dr. Haryoto Lumajang 
 

  
Keuangan     Pertumbuhan pendapatan 
 
 
 
 
 
 
 
   Peningkatan   Kecepatan  Hubungan yang 
Pelanggan  Kepercayaan pasien  layanan   berkualitas  
           dengan 
pelanggan 
 
 
 
 
 
Proses Bisnis  Peningkatan kualitas  Inovasi, operasi,  Terintegrasikannya 
Internal  proses layanan pada  purna jual  proses layanan pada 
   Pasien       pasien 
 
 
 
 
 
Belajar dan   Peningkatan kapabilitas    Peningkatan terhadap 
Berkembang   karyawan     komitmen karyawan 
 
 
 
 
 
       Motivasi dan pelati- 
       Han karyawan 
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 Dari tabel di atas, motivasi dan pelatihan yang diberikan kepada karyawan 

akan memengaruhi keempat aspek dalam Balanced Scorecard. Pemberian motivasi 

dan pelatihan akan meningkatkan kapabilitas karyawan dan komitmen setiap 

karyawan. Hal ini memengaruhi aspek pembelajaran dan perkembangan. Peningkatan 

tersebut mendorong pula peningkatan terhadap kualitas layanan yang diberikan 

kepada pelanggan yang terdiri dari inovasi, operasi, dan layanan purna jual, sehingga 

proses pelayanan terhadap pelanggan dapat diintegrasikan dengan baik. Karena 

kualitas pelayanan pelanggan baik, kepercayaan pelanggan meningkat, kecepatan 

layanan meningkat, dan hubungan dengan pelanggan menjadi lebih baik dan 

berkualitas. Hal tersebut secara keseluruhan juga memengaruhi pendapatan pada RSD 

Dr. Haryoto Lumajang. 

 

4.4 Evaluasi Terhadap Pengukuran Kinerja pada Rumah Sakit Dr. Haryoto 

Lumajang 

  Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengukuran kinerja pada Rumah Sakit 

 Dr. Haryoto Lumajang dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard 

 yang  dilihat dari empat perspektif, yaitu Perspektif Keuangan, Perspektif 

 Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Pembelajaran dan 

 Pertumbuhan,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengukuran kinerja dari perspektif keuangan sudah menunjukkan angka 

pendapatan yang cukup baik.  

b. Dari perspektif pelanggan, diketahui bahwa kepuasan pasien terhadap RSUD Dr. 
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Haryoto juga dinilai baik. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pendapatan yang 

diterima oleh RSUD Dr. Haryoto Lumajang karena salah satu faktor pemicu 

kepuasan pelanggan adalah biaya dan pelayanan. Untuk itu, perlu juga agar 

dilakukan perbaikan mutu pelayanan secara terus menerus dan kestabilan biaya 

untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. 

c. Perbaikan layanan rumah sakit pada RSUD Dr. Haryoto dilakukan dengan 

inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual. Dari hasil penelitian perspektif proses 

bisnis pada RSUD Dr. Haryoto menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Oleh 

karena itu, produktivitas karyawan perlu dijaga dan ditingkatkan untuk 

mendukung ketiga perspektif yang lain. 

d. Kinerja Rumah Sakit Dr. Haryoto dilihat dari keempat perspektif tersebut sudah 

menunjukkan hasil yang baik. Dalam posisi bisnis, RSUD Dr. Haryoto saat ini 

sedang berada pada tahap pertumbuhan sehingga perlu untuk didukung baik 

secara internal maupun eksternal untuk mengembangkan jasa pelayanan 

kesehatan pada RSUD Dr. Haryoto. 

Hasil pengukuran kinerja pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang digambarkan 

pada Tabel 4.4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.4.1 
Hasil Pengukuran Kinerja RSD DR. Haryoto Lumajang 

Dengan Pendekatan Balanced Scorecard 
 

No Perspektif 
Tahun Anggaran 
2007 2008 

1 Finansial     
  Growth Rate In Revenues 19.58% 12.78%
        
2 Pelanggan     
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  I. Core Measurement Group     
  a. Customer Acquisition     
  Unit Rawat Jalan 45.24% 46.85%
  b. Customer Retention     
  Unit Rawat Jalan 100% 100%
  c. Customer Satisfaction     

  
1. fasilitas rumah sakit dinilai baik oleh 
pasien.     

  
2. untuk kualitas dokter dan perawat 
dinilai sudah memuaskan.     

  
3. pelayanan kesehatan secara umum 
sudah baik atau memuaskan.     

  II. Customer Value Proposition     
  a. Product/ service atributes     

  

Product/ service atributes meliputi 
manfaat, harga, dan kualitas yang 
mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 
pelanggan sudah baik 54.76% 53.15%

  b. Hubungan dengan pelanggan     

  

Hubungan dengan pelanggan dibangun 
melalui kualitas orang-orang yang ada di 
dalamnya. Sebagian besar responden 
menyataakan puas atas pelayanan RSUD 
Dr. Haryoto.     

  c. Citra dan Reputasi     
  Gross Death Rate (GDR)  4.28% 4.11%
  Net Death Rate (NDR) 2.97% 2.67%
        

 

3 Bisnis internal     
  a. Inovasi     

  

Pembangunan dan pengembangan layanan 
kesehatan seperti penambahan sarana kesehatan 
watertreatment, instalasi rawat inap VIP, 
pembangunan kamar mandi, dsb     

  b. Operasi     
  Bed Occupancy Rate (BOR) 82.05% 80.82%
  Bed Turn Over (BTO) 82.74 kali 100.05 kali
  Length Of Stay (LOS) 2.97 hari 2.82 hari
  Turn Over Interval (TOI) 0.79 hari 0.70 hari
  c. Purna Jual     
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Kemudahan pengurusan ASKES, pemberian subsidi 
bagi pasien yang tidak mampu (GAKIN), kecepatan 
penyelesaian dan perekaman medik     

        
4 Pembelajaran dan Pertumbuhan     
  1. Kemampuan karyawan     

  
Sebagian besar karyawan telah bekerja pada kurun 
waktu 10-15 tahun 

Distribusi 
frekuensi 

Distribusi 
Frekuensi 

  Rata-rata karyawan puas atas pekerjaan mereka     

  
Peranan karyawan baik dalam pengambilan 
keputusan     

  
Kompetensi dan pemahaman atasan atas 
pekerjaannya dinilai baik oleh karyawan     

  Karyawan paham atas pekerjaan mereka     
  2. Kemampuan Sistem     

  
Sistem informasi merupakan hal yang sangat 
penting 

Distribusi 
frekuensi 

Distribusi 
frekuensi 

  Kemampuan sistem informasi cukup baik   
  Akses serta kecepatan sistem informasi cukup baik     
  3. Motivasi, Pemberdayaan, dan Keselarasan     
  Lingkungan kerja pada RSD Dr. Haryoto baik     

  
Karyawan memiliki inisiatif dan sarannya 
diperhatikan 

Distribusi 
frekuensi 

Distribusi 
frekuensi 

  
Adanya pelatihan untuk memotivasi karyawan 
bekerja lebih optimal   

       
 

4.5 Evaluasi Penggunaan Balanced Scorecard pada Organisasi Profit 

 Oriented dan  Rumah Sakit 

Dari hasil pembahasan, diketahui bahwa penggunaan indikator-indikator keberhasilan 

pada perusahaan atau organisasi profit oriented berbeda dengan penggunaan indikator 

pada rumah sakit meskipun ada beberapa yang sama. Beberapa perbedaan atau 

perbandingan telah disinggungpada Bab II dan Bab III. Berikut adalah evaluasi atas 

penggunaan pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard pada Rumah Sakit Dr. 

Haryoto Lumajang dibandingkan dengan organisasi profit oriented. 
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Tabel 4.5.1 
Evaluasi Pengukuran Balanced Scorecard pada 

Organisasi Profit Oriented dan Rumah Sakit 
 

Balanced 
Scorecard 

Profit Oriented Hospital 

 Indikator Indikator 
Perspektif 
Finansial 

 ROI (Return of 
Investment) 

 ROCE (Return On Capital 
Employed) 

 EVA (Economic Value 
Added) 

 Tingkat pertumbuhan 
penjualan 

 Arus kas 
 Laba yang diperoleh 

 

 Growth Rate in Revenues 
Membandingkan kenaikan 
pendapatan tahun yang diukur 
dengan pendapatan tahun 
sebelumnya 
Pada RSD DR. Haryoto, 
pertumbuhan pendapatan untuk 
tahun 2007 dan 2008 adalah 
sebesar 19,58% di tahun 2007 dan 
12,78% di tahun 2008. Secara 
absolut, pendapatan dari 2007 ke 
2008 mengalami peningkatan yaitu 
sebesar Rp. 2.465.074.401. 

 ROCE (Return On Capital 
Employed) – data belum tersedia. 

 EVA (Economic Value Added) – 
data belum tersedia. 

 Arus kas – data belum tersedia. 
  

Perspektif 
Pelanggan 

Customer Core Measurement 
Group: 
 Pangsa Pasar: 

Menggambarkan proporsi 
bisnis yang dijual di pasar 
tertentu (jumlah 
pelanggan, uang yang 
dibelanjakan, volume 

Customer Core Measurement  Group: 
 Customer Acquisition: Diukur 

dengan membandingkan kenaikan 
pasien tahun yang bersangkutan 
dengan pasien tahun sebelumnya.  
Di tahun 2007, pasien meningkat 
sebesar 45,24% dan tahun 2008 
terjadi peningkatan pasien sebesar 
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satuan yang terjual.) 
 Akuisisi pelanggan: 

Mengukur keberhasilan 
unit bisnis dalam menarik 
atau memenangkan 
pelanggan atau bisnis 
baru. 

 Retensi pelanggan: 
Mengukur keberhasilan 
unit bisnis dalam 
mempertahankan 
pelanggan. 

 Kepuasan pelanggan: 
Menilai tingkat kepuasan 
atas kinerja tertentu. 

 Profitabilitas pelanggan: 
Mengukur keuntungan 
bersih yang diperoleh dari 
pelanggan atau segmen 
tertentu seteleh 
menghitung pengeluaran 
untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan 
tersebut. 
 

Customer Value Proposition 
Group: 
 Atribut produk/ jasa: 

Fungsionalitas produk 
atau jasa, harga, dan mutu. 

 Hubungan dengan 
pelanggan: Penyampaian 
produk/ jasa yang meliputi 
dimensi tanggap dan 
penyerahan. 

 Citra dan reputasi: Faktor-
faktor yang membuat 
pelanggan tertarik 
terhadap produk/ jasa 
yang ditawarkan. 

46,85%. 
 Customer Retention: Diukur 

dengan membandingkan jumlah 
pasien tahun yang bersangkutan 
dengan jumlah pasien pada tahun 
sebelumnya. 
Pada RSD Dr. Haryoto, tidak 
terdapat retensi pelanggan. Artinya 
RSD Dr. Haryoto mampu 
mempertahankan pelanggannya. 

 Customer Satisfaction: Diukur 
melalui survey atau kuesioner. 
Dari hasil kuesioner, kebanyakan 
pasien menyatakan puas atas 
pelayanan yang diberikan. 

Customer Value Proposition Group: 
 Atribut produk/ jasa: Menilai mutu 

layanan kesehatan, kecepatan dan 
ketanggapan pelayanan, dan harga. 
Diukur menggunakan survey atau 
kuesioner. 

 Hubungan dengan pelanggan: 
Menilai keramahan dan 
ketanggapan dokter, keramahan 
dan ketanggapan perawat. Diukur 
menggunakan survey atau 
kuesioner. 

 Citra dan reputasi: Alat ukurnya 
menggunakan GDR (Growth Death 
Rate) dan NDR (Net Death Rate) 
GDR diukur dengan 
membandingkan jumlah kematian 
tahun yang dihitung dengan umlah 
pasien tahun yang dihitung. 
Angka GDR pada RSD DR. 
Haryoto menunjukkan penuruan 
sebesar 0.17 % dari tahun 2007 ke 
2008. 
NDR diukur dengan 
membandingkan jumlah kematian 
yang sudah dikurangi dengan 
jumlah kematian < 48 jam dengan 
jumlah pasien. 
Pada RSD DR, Haryoto terjadi 
penurunan angka NDR sebesar 
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0.30% dari tahun 2007 ke 2008. 
 
 

Perspektif 
Proses 
Bisnis 
Internal 

 Inovasi: Perancangan 
produk sesuai keinginan 
dan kebutuhan pelanggan. 

 Operasi: Aktivitas 
perusahaan mulai dari 
order sampai penyampaian 
produk/ jasa kepada 
pelanggan. 

 Layanan Purna Jual: 
Meliputi pemberian 
garansi, service, 
penggantian produk rusak, 
dan proses pembayaran.  

 Inovasi: Pembangunan dan 
pengembangan fasilitas rumah 
sakit. 
RSD DR. Haryoto sedang 
melakukan pengembangan fasilitas 
dengan membangun beberapa 
fasilitas seperti ruangan VVIP, 
ruangan Watertreatment, dan 
melakukan perbaikan seperti 
perbaikan kamar mandi, perbaikan 
parkiran, dsb. 

 Operasi: Aktivitas utama yang 
dilakukan rumah sakit terkait 
dengan pelayanan kesehatan yang 
diberikan. Indikator 
keberhasilannya menggunakan: 
Bed Occupancy Rate, Bed Tuirn 
Over, Turn Over Internal, dan 
Lenght Of Stay.  
BOR pada RSD DR. Haryoto sudah 
mencapai diatas 50%. 
BTO menunjukkan bahwa pada 
RSD Dr. Haryoto, pemakaian 
tempat tidur sudah sesuai standar 
dari Departemen Kesehatan, yaitu 
antara 35 kali sampai 40 kali. 
TOI sudah memenuhi standar 
minimal yang ditetapkan oleh 
Departemen Kesehatan, yaitu 3 
hari. 
LOS belum memenuhi standar 
yang ditetapkan oleh Departemen 
Kesehatan RI, yaitu 5-7 hari. 

 Layanan purna jual: Meliputi 
kemudahan dalam pembayaran, 
pengurusan surat GAKIN/ ASKES. 

 
Perspektif 
Pembelaja
ran dan 
Pertumbu

 Kapabilitas pekerja: 
Kepuasan pekerja diukur 
dengan survey tahunan 
atau survey rutin. 

 Kapabilitas pekerja: 
Kepuasan pekerja dilakukan 
melalui survei atau kuesioner. 
Kebanyakan karyawan menyatakan 



 106

han Retensi pekerja, diukur 
dengan persentase 
keluarnya pekerja yang 
memegang jabatan kunci. 
Produktivitas pekerja, 
diukur dengan pendapatan 
per pekerja, yaitu 
membagi laba dengan 
jumlah pekerja. 

 Kapabilitas sistem 
informasi: ketersediaan 
dan kecepatan sistem 
informasi. 

 Motivasi, pemberdayaan, 
dan keselarasan: diukur 
dari banyaknya saran dari 
karyawan, peningkatan 
kinerja, keselarasan tujuan 
perorangan dan 
perusahaan, serta kinerja 
tim. 

puas atas kinerja rumah sakit. 
Retensi pekerja diukur dengan 
banyaknya karyawan yang resign. 
Produktivitas pekerja dihitung 
dengan menggunakan selisih 
pendapatan dan pengeluaran dibagi 
dengan jumlah karyawan. 

 Kapabilitas sistem informasi: 
ketersediaan dan kecepatan sistem 
informasi. 

 RSD Dr. Haryoto Lumajang kurang 
memperhatikan kecepatan sistem 
informasi yang merupakan faktor 
yang berpengaruh terhadap 
kecepatan pelayanan. 

 Motivasi, pemberdayaan, dan 
keselarasan: banyaknya saran dari 
karyawan, peningkatan kinerja 
karyawan, keselarasan tujuan 
perorangan dan rumah sakit, 
banyaknya karyawan yang 
mengikuti pelatihan-pelatihan yang 
berkaitan dengan motivasi. 

 

 
 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Daerah Dr. 

Haryoto Lumajang, peneliti memeroleh banyak wawasan, khususnya mengenai 

pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Dari hasil 

pembahasan mengenai pengukuran kinerja pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

menggunakan Balanced Scorecard, disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang telah menerapkan sebagian dari konsep 

Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja. Rumah sakit ini telah 

menggunakan indikator keberhasilan rumah sakit, yaitu indikator yang 

berkaitan dengan kematian (GDR dan NDR), indikator yang berkaitan dengan 

unit rawat jalan (rata-rata kunjungan per hari dan rasio kunjungan pasien 

rawat jalan lama) serta indikator yang berkaitan dengan kapasitas rumah sakit 

(BOR, BTO, TOI, dan LOS).  

2. Melalui pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilihat dari 

perspektif keuangan, pertumbuhan pendapatan pada RSD DR. Haryoto 

Lumajang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada periode tahun 

2007 dan 2008. Di periode tahun 2007, terjadi peningkatan sebesar 

Rp.3.157.962.418 atau sebesar  19.58% sedangkan di tahun 2008, terjadi 
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peningkatan sebesar Rp.2.465.074.401 atau sebesar 12,78%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSD Dr. 

Haryoto Lumajang sudah baik sehingga mempengaruhi pertumbuhan 

pendapatan pada RSD Dr. Haryoto Lumajang. Jika kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan baik, pendapatan akan ikut meningkat. 

3. Dalam perspektif pelanggan yang terbagi atas Core Measurement Group dan 

Customer Value Proposition, diperoleh hasil dari survey melalui kuesioner 

bahwa sebagian besar pasien pada RSD DR. Haryoto Lumajang menyatakan 

puas atas pelayanan yang diberikan. 

a. Pada kelompok Core Measurement, customer acquistion pada tahun 

2007-2008 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 46,85%. Tidak ada 

customer retention, artinya setiap tahun pasien selalu bertambah dan 

rumah sakit mampu mempertahankan pelanggannya. Pada customer 

satisfaction, sebagian besar menyatakan puas atas pelayanan dan 

fasilitas yang diberikan pihak rumah sakit. Hal ini diketahui dari data 

kuesioner yang diberikan kepada 100 pasien yang berobat di rumah 

sakit ini. 

b. Pada kelompok  Customer Value Proposition, kualitas pelayanan 

dapat diketahui dari rasio kunjungan pasien rawat jalan lama. Hasil 

dari rasio menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1,61% pada 

tahun 2007 ke 2008. Hal ini bisa saja terjadi karena kualitas pelayanan 

rumah sakit terhadap pasien rawat jalan kurang memuaskan atau 

karena masyarakat yang sakit jumlahnya cenderung menurun. Dilihat 
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dari hubungan dengan pelanggan, hubungan antara dokter, perawat, 

dan pasien sudah terbina dengan dengan baik. Hal ini diketahui dari 

data hasil kuesioner, yang mana sebagian besar pasien menyatakan 

puas atas pelayanan dokter dan perawat. Kepuasan pasien berpengaruh 

terhadap citra dan reputasi RSD Dr. Haryoto Lumajang. Citra dan 

reputasi diukur dengan GDR dan NDR. Di tahun 2008 jumlah 

kematian mengalami penurunan sebesar 0,17% dan jumlah penderita 

sakit yang meninggal kurang dari 48 jam juga mengalami penurunan 

sebesar 0,30%. Bisa dikatakan citra dan reputasi RSD Dr. Haryoto 

Lumajang sudah baik. 

4. Dalam perspektif proses bisnis internal, pengukuran kinerja dilihat dari 

inovasi, operasi, dan pelayanan purna jual. 

a. Dari segi inovasi, RSD Dr. Haryoto Lumajang telah berusaha 

mengembangkan fasilitas pada RSD tersebut dengan membangun 

beberapa fasilitas baru menambah ruang rawat inap VIP, membangun 

fasilitas kamar mandi/WC, membangun kantin, membangun ruangan 

watertreatment, membangun ruang perinatologi dan VK bersalin dan 

masih banyak lagi perbaikan yang dilakukan untuk memberi 

kenyamanan dan kepuasan kepada pelanggan. 

b. Dari segi operasi, diketahui dari indikator keberhasilan rumah sakit 

dimana BOR, BTO, LOS, dan TOI sudah menunjukkan angka yang 

baik. Tingkat pemakaian tempat tidur sudah menunjukkan angka 

diatas 50%. Efisiensi pemakaian tempat tidur pada Rumah Sakit Dr. 
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Haryoto Lumajang sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

Departemen Kesehatan, yaitu standar pemakaian adalah 35 sampai 40 

kali, sedangkan angka LOS belum memenuhi standar yang ditetapkan 

oleh Departemen Kesehatan RI, yaitu 5-7 hari. Rata-rata di tahun 

anggaran 2007 dan 2008 masih di bawah standar yang ditetapkan. 

Angka TOI sudah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh 

Departemen Kesehatan, yaitu 3 hari. Dari hasil perhitungan tersebut 

secara keseluruhan pengoperasian pada RSD Dr. Haryoto sudah cukup 

baik namun perlu ditingkatkan lagi. 

c. Dari segi pelayanan purna jual, RSD Dr. Haryoto memberikan 

kemudahan dalam proses penggunaan kartu ASKES atau ASKESKIN, 

pemberian subsidi bagi pasien yang tidak mampu (GAKIN), dan 

kecepatan waktu dalam penyelesaian. 

5. Dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang terbagi atas 

kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, dan motivasi, 

pemberdayaan, dan keselarasan, diperoleh hasil bahwa sebagian besar 

karyawan yang bekerja pada RSD DR. Haryoto Lumajang menyatakan puas 

atas pekerjaan mereka. Hal ini diketahui dari hasil kuesioner yang diberikan 

kepada 80 karyawan yang bekerja pada RSD Dr. Haryoto Lumajang dan 

dioleh ke dalam tabel distribusi frekuensi kemudian dinyatakan dalam nilai 

absolut dan presentase. Disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dari kepuasan karyawan, sebagian besar karyawan menyatakan puas 

atas pekerjaan mereka.  
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b. Dari segi kemampuan sistem informasi. Sistem informasi pada RSD 

Dr. Haryoto Lumajang sudah cukup memadai meskipun harus lebih 

diperbaiki agar informasi bisa sampai tepat waktu. 

c. Dari segi motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan, karyawan 

memperoleh banyak pelatihan yang diberikan oleh pihak rumah sakit 

dalam menumbuhkan dan mengembangkan motivasi untuk bekerja 

lebih optimal, seperti diberikannya pelatihan kepribadian, Workshop 

Perawat, Pelatihan Manajemen Rumah Sakit, Seminar Keperawatan, 

dan sebagainya. 

6. Keempat perspektif Balanced Scorecard pada RSD Dr. Haryoto Lumajang 

saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Keterkaitan antarperspektif 

tersebut, yaitu motivasi dan pelatihan karyawan akan meningkatkan 

kapabilitas dan kemampuan karyawan. Kapabilitas dan kemampuan karyawan 

akan memengaruhi bagaimana harus bekerja dan melayani yang terkait 

dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Jika kualitas 

pelayanan baik, kepuasan pelanggan akan didapatkan dan kepercayaan 

pelanggan terhadap rumah sakit meningkat. Hal ini tentu memengaruhi 

pertumbuhan pendapatan pada RSD Dr. Haryoto Lumajang. 

7. Pengukuran kinerja menentukan kelayakan suatu unit bisnis di mata 

pelanggan. Saat kinerja suatu unit bisnis dinilai baik, maka unit bisnis 

memiliki citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat atau konsumen. Hal 

ini menciptakan suatu keunggulan tersendiri di mata pelanggan untuk 

bersaing dengan para pesaingnya. Keunggulan bersaing diciptakan sendiri 
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oleh rumah sakit ini, yaitu dari pelayanan yang diberikan, fasilitas yang 

disediakan, dan biaya atau harga yang ditetapkan. 

 

5.2 Saran 

 Dalam melaksanakan penelitian mengenai Pengukuran Kinerja Berbasis 

Balanced Scorecard pada RSD Dr. Haryoto Lumajang, penulis menemukan beberapa 

kelemahan yang didapatkan melalui wawancara dengan beberapa pasien rawat inap 

dan rawat jalan yang berobat pada RSD Dr.Haryoto Lumajang. Beberapa saran yang 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan tugasnya, beberapa dokter atau perawat tidak 

memberikan pelayanan dengan baik, seperti kurang ramah, terkadang marah-

marah kepada pasien. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan kepada pasien 

karena pasien menginginkan pelayanan yang ramah dan menyenangkan untuk 

membantu proses penyembuhan pasien.  

2. Kebersihan kamar mandi juga perlu diperhatikan. Beberapa kamar mandi 

umum kurang diperhatikan kebersihannya oleh pengguna dan petugas 

kebersihan rumah sakit sehingga terkadang menimbulkan bau yang kurang 

sedap. 

 Secara umum, pelayanan yang diberikan sudah baik namun perlu juga untuk 

memperhatikan beberapa kelemahan yang ada supaya pelanggan tidak merasa 

dikecewakan dan rumah sakit juga bisa mendapatkan nilai lebih di mata pelanggan.  
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LAMPIRAN 1 
Hasil Kuesioner kepada Karyawan RSD Dr. Haryoto 
 

Variabel Kemampuan Karyawan 

Responden 
Item Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 5 5 5 5 3 3 5 3 5
2 5 3 4 4 4 4 3 4 4
3 1 3 3 4 4 3 3 4 3
4 1 2 3 4 4 4 4 2 2
5 1 3 3 4 3 3 4 3 3
6 1 4 5 5 4 4 5 4 5
7 5 4 4 4 4 5 3 4 4
8 3 3 4 4 4 4 4 4 4
9 1 3 3 4 4 5 5 4 5
10 3 4 4 4 4 2 4 4 4
11 5 5 5 5 4 4 5 4 5
12 1 5 5 5 4 4 5 4 5
13 1 4 3 5 4 3 3 4 4
14 5 3 4 4 4 3 5 4 3
15 3 3 3 3 3 3 4 4 4
16 1 3 3 3 3 3 3 3 3
17 1 4 4 4 4 4 4 4 4
18 4 4 5 4 5 4 5 5 5
19 5 4 3 4 4 3 4 4 2
20 2 3 3 4 4 3 4 3 2
21 5 4 4 4 3 4 3 3 4
22 4 4 4 4 3 3 4 3 3
23 3 4 4 4 4 4 4 4 3
24 1 4 4 3 2 3 3 3 4
25 2 3 3 4 3 3 5 3 4
26 1 4 3 4 4 3 4 4 4
27 1 4 4 4 4 4 4 4 4
28 1 4 4 4 3 3 4 4 4
29 1 3 4 4 4 4 4 2 4
30 5 4 4 4 4 3 4 3 3
31 2 4 4 4 4 3 4 3 3
32 1 4 4 4 4 4 4 2 2
33 5 3 3 3 3 4 3 4 4
34 1 4 4 5 4 4 4 4 4
35 3 3 4 4 4 3 4 3 3
36 5 5 4 5 4 4 4 4 3
37 1 5 5 4 5 4 4 4 3
38 2 3 4 4 3 3 4 4 3
39 1 3 3 4 5 4 4 4 4
40 1 4 3 3 3 4 4 4 4



41 2 4 4 4 4 4 4 4 4
42 5 1 4 2 3 2 4 2 2
43 4 3 4 3 4 2 2 3 3
44 1 4 4 4 4 4 3 4 4
45 4 3 3 3 3 2 3 3 2
46 5 2 4 2 3 2 4 2 2
47 5 4 4 4 4 4 4 3 4
48 5 4 5 4 3 3 4 4 5
49 2 4 4 3 4 2 3 5 3
50 1 3 3 3 3 3 3 4 1
51 5 3 3 3 4 4 4 4 4
52 3 4 4 3 3 4 3 4 4
53 4 2 1 2 2 3 4 2 4
54 2 4 4 3 4 2 5 2 2
55 1 3 3 4 4 3 4 2 2
56 4 4 4 5 4 3 3 2 2
57 5 3 3 3 3 2 3 3 3
58 5 5 5 5 5 5 3 3 3
59 1 3 3 3 3 2 4 3 3
60 3 3 4 3 3 2 3 3 3
61 5 3 3 3 3 3 4 4 4
62 5 4 4 4 4 4 4 3 4
63 1 5 5 1 1 5 2 1 1
64 2 3 4 4 4 3 4 4 3
65 1 3 2 3 4 4 3 4 3
66 1 4 4 4 3 3 4 4 4
67 1 2 4 3 3 4 4 4 2
68 5 3 3 4 4 3 4 3 2
69 2 3 3 4 4 3 4 2 3
70 2 3 3 3 3 3 5 3 3
71 3 4 4 3 4 1 5 4 3
72 5 2 2 4 4 4 4 4 2
73 4 4 4 4 4 3 4 4 4
74 4 4 4 4 5 3 4 5 3
75 2 3 3 3 3 2 3 3 2
76 5 5 4 4 4 4 4 4 4
77 1 4 4 4 4 4 4 4 4
78 2 5 5 5 4 1 5 4 4
79 1 4 4 4 4 4 4 4 4
80 5 5 4 4 4 4 4 4 4

 
 
 
 
 
 
 



Variabel Kemampuan Sistem Informasi 

Responden 
Item Pertanyaan 
1 2 3 4 5

1 5 3 3 5 4
2 5 4 4 5 4
3 3 4 3 4 4
4 5 3 4 4 2
5 3 3 3 3 3
6 5 5 3 4 4
7 5 4 4 5 4
8 5 3 3 4 3
9 5 5 4 5 5
10 5 4 4 4 4
11 5 4 5 5 4
12 5 5 5 5 4
13 5 4 4 4 4
14 3 3 3 3 3
15 4 3 3 3 2
16 5 3 3 3 3
17 4 3 3 3 3
18 4 4 4 4 4
19 5 3 3 3 4
20 5 3 3 3 4
21 4 4 4 4 3
22 5 3 3 3 3
23 4 4 4 2 3
24 5 3 2 3 2
25 5 3 3 3 3
26 4 4 3 4 3
27 4 4 4 4 4
28 4 4 4 4 3
29 5 4 4 4 4
30 5 3 4 3 3
31 5 3 4 3 3
32 3 3 2 2 2
33 3 3 3 3 3
34 3 2 3 3 4
35 4 2 3 3 4
36 5 4 4 4 3
37 5 4 4 4 3
38 5 4 3 4 4
39 4 5 4 4 4
40 4 4 4 4 4
41 4 5 4 4 4
42 5 2 4 4 4
43 4 4 3 4 3



44 5 4 4 2 2
45 4 3 3 3 3
46 5 4 3 3 2
47 5 3 3 4 2
48 5 3 3 3 2
49 4 4 4 3 3
50 4 3 3 3 3
51 4 4 3 3 4
52 3 3 3 3 3
53 1 3 2 3 3
54 5 2 2 2 2
55 5 3 3 4 4
56 5 2 2 2 3
57 4 3 3 3 3
58 5 3 3 3 3
59 5 3 4 3 3
60 3 3 3 2 3
61 4 3 3 3 3
62 5 4 4 4 4
63 5 2 1 2 1
64 5 4 4 4 4
65 4 3 3 3 3
66 5 4 4 4 4
67 4 4 4 4 4
68 5 2 2 2 2
69 4 3 2 2 2
70 5 2 2 2 2
71 5 4 2 2 3
72 4 4 4 4 4
73 4 3 4 3 3
74 5 3 3 3 3
75 2 2 2 2 2
76 5 5 5 4 5
77 4 3 3 3 3
78 4 3 3 3 4
79 3 3 3 3 3
80 5 5 5 4 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variabel Motivasi, Pemberdayaan, dan 
Keselarasan 

Responden 
Item Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6
1 5 5 5 4 3 5
2 5 4 5 4 4 5
3 5 3 5 3 4 5
4 4 3 3 4 4 5
5 3 3 5 4 4 5
6 4 5 4 5 4 5
7 4 5 5 4 4 5
8 4 5 5 4 4 5
9 3 5 5 5 4 5
10 4 4 4 5 5 5
11 4 5 5 5 5 5
12 5 5 5 5 5 5
13 4 4 5 4 4 4
14 4 3 3 3 4 4
15 3 4 3 3 4 4
16 3 4 4 3 4 4
17 3 3 1 1 4 4
18 4 4 4 4 4 4
19 4 4 4 4 4 4
20 4 4 4 4 4 4
21 4 3 3 4 4 4
22 3 4 3 4 4 4
23 2 5 5 5 4 4
24 4 4 3 3 3 4
25 4 4 4 4 4 4
26 4 4 4 4 4 4
27 4 4 4 4 4 4
28 3 5 4 4 3 4
29 4 4 4 4 4 4
30 5 5 4 4 4 4
31 5 5 4 4 4 4
32 3 5 4 3 5 4
33 3 4 5 3 3 4
34 5 4 3 2 3 4
35 4 1 1 4 3 4
36 5 5 2 4 3 4
37 5 5 2 4 3 4
38 3 3 3 4 3 4
39 4 5 4 4 4 4
40 4 5 4 4 4 4
41 4 5 4 4 4 4
42 3 5 4 4 4 4
43 5 1 1 4 2 4



44 4 1 1 2 2 4
45 3 3 3 3 3 4
46 3 4 3 3 3 4
47 4 5 3 3 3 4
48 5 5 3 3 3 4
49 4 3 3 3 3 4
50 4 4 4 3 3 4
51 3 4 4 3 3 4
52 3 3 4 3 3 4
53 1 1 5 2 1 3
54 4 3 2 2 2 3
55 2 4 2 2 2 3
56 3 3 3 3 3 3
57 3 3 3 3 3 3
58 3 5 3 3 3 3
59 4 3 3 3 3 3
60 4 3 1 3 3 3
61 4 4 4 3 3 3
62 3 5 5 3 3 3
63 2 1 3 1 3 3
64 3 4 3 4 3 3
65 3 3 3 4 3 3
66 4 3 3 4 3 3
67 3 1 3 3 3 3
68 5 1 1 3 3 3
69 5 2 2 3 2 2
70 3 2 2 2 2 2
71 3 2 3 2 1 2
72 4 4 4 2 2 2
73 4 4 3 3 3 2
74 4 2 2 4 3 2
75 3 2 2 3 3 2
76 4 4 4 4 5 1
77 3 3 1 1 1 1
78 3 3 1 1 1 1
79 3 3 1 1 1 1
80 5 4 4 4 5 1

 



LAMPIRAN II 

Kuesioner Penelitian 

Kepuasan Karyawan 

 

Kepada Yth. Saudara/I di tempat 

Terima Kasih atas kesediaan saudara/I untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. 

Kuesioner Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan karyawan, system informasi, dan motivasi, 
pemberdayaan dan keselarasan karyawan di Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto, Lumajang, saran dan usulan 
saudara akan sangat membantu dalam penelitian ini.  

Petunjuk : Saudara/i diminta untuk melingkari pada salah satu jawaban  yang sesuai dengan    pilihan saudara/i 

A. Kepuasan Karyawan 
1. Sudah berapa lama anda bekerja di rumah sakit ini ? 

a. < 10 th       b. 10-15 th c. 15-20 th d. 20-25 th e. > 10 th 
 

2. Bagaimana perasaan saudara selama bekerja di rumah sakit ini ? 
a. Sangat puas         b. Puas c. Cukup puas     d. Kurang puas  e. Tidak puas  
 

3. Apakah saudara merasa puas dengan pekerjaan saudara di Rumah Sakit ini ? 
a. Sangat puas         b. Puas c. Cukup puas     d. Kurang puas  e. Tidak puas 
 

4. Bagaimana peranan atasan terhadap pekerjaan saudara ? 
a. Sangat baik        b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 
 

5. Menurut saudara, bagaimana kompetensi dan pemahaman atasan saudara terhadap pekerjaannya ? 
a. Sangat baik        b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 
 

6. Bagaimana peranan karyawan dalam pengambilan keputusan, tentang hal-hal yang terkait dengan 
organisasi di Rumah Sakit selama ini ? 
a.    Sangat baik        b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 
 

7. Apakah selama ini saudara telah sepenuhnya memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang yang 
diberikan oleh pihak Rumah Sakit kepada saudara ? 
a.    Sangat paham     b. Paham       c. Cukup Paham     d. Kurang paham e. Tidak paham 
 

8. Bagaimana menurut saudara, mengenai sarana peralatan dan infrastruktur yang dimiliki Rumah Sakit 
selama ini, apakah mampu menunjang pekerjaan saudara ? 
a.    Sangat baik         b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 

 
9. Apakah saudara merasa puas dengan fasilitas pegawai yang ditawarkan oleh Rumah Sakit selama ini ? 

(misal : tunjangan,rumah dinas,dll) 
a.    Sangat puas        b. Puas c. Cukup puas     d. Kurang puas  e. Tidak puas 
 

B. Kemampuan Sistem Informasi  
10. Menurut saudara, bagaimana arti pentingnya system informasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ? 

a.    Sangat penting    b. Penting c. Cukup penting     d. Kurang penting e. Tidak penting 
 

11. Bagaimana dengan sistem informasi yang dipakai di Rumah Sakit ini ? 
a. Sangat baik         b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 



 
 
 

12. Dalam memenuhi kebutuhan kerja saudara, bagaimana peranan sistem informasi di Rumah Sakit ini ? 
a.    Sangat baik       b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 
 

13. Bagaimana peranan pihak Rumah Sakit dalam penyediaan akses informasi yang dibutuhkan dalam 
menyelesaikan pekerjaan saudara ? 
a.    Sangat baik       b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 

14. Bagaimana mengenai kecepatan informasi yang saudara peroleh, yang sesuai dengan informasi yang 
diperlukan ? 
a. Sangat cepat     b. Cepat c. Cukup cepat     d. Kurang cepat e. Tidak baik 
 

C. Motivasi, Pemberdayaan dan Keselarasan 
15. Menurut saudara, bagaimana suasana lingkungan kerja yang saudara hadapi saat ini ? 

a.    Sangat baik       b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 
 

16. Bagaimana menurut anda, usaha yang diperlihatkan pihak Rumah Sakit dalam mendorong inisiatif 
karyawan ? 
a. Selalu    b. Pernah c. Kadang-kadang    d. Tidak selalu  e. Tidak pernah 
 

17. Dalam hal mengatur partisipasi pekerja, apakah pihak Rumah Sakit memperlihatkan manfaat dan perbaikan 
atas saran saudara ? 
a.    Selalu    b. Pernah c. Kadang-kadang    d. Tidak selalu  e. Tidak pernah 
 

18. Bagaimana menurut saudara, mengenai usaha yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam memotivasi 
karyawan ? 
a.    Sangat baik       b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 
 

19. Bagaimana menurut saudara, mengenai pelatihan motivasi yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit ? 
a.    Sangat baik       b. Baik c. Cukup baik     d. Kurang baik  e. Tidak baik 
 

20. Dengan adanya kemajuan teknologi yang berkesinambungan, apakah pihak rumah sakit memberikan 
pelatihan kepada karyawan pilihan ? 

a.    Selalu    b. Pernah c. Kadang-kadang    d. Tidak selalu  e. Tidak pernah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN III 

ANGKET KEPUASAN PENDERITA RAWAT INAP / RAWAT JALAN 

Pada Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang 

Nama Instalasi Rawat Inap/ Rawat Jalan  : 

Nomor Ruangan Rawat Inap/ Rawat Jalan  : 

Tanggal Pengisian Angket     :    

PETUNJUK : Jawablah pertanyaan dalam angket ini dengan jujur, dengan cara melingkari kode jawaban yang 
sesuai 

1. Berapa kali anda pernah rawat inap di RSD Dr. Haryoto ini ? 
a. Pertama kali 
b. Lebih dari satu kali, sebutkan …… kali 

2. Bagaimana cara pembayaran biaya perawatan anda di RS ini ? 
a. Tidak bayar (Kartu sehat/Surat keterangan tidak mampu/JPS) 
b. Membayar sendiri 
c. Perusahaan tempat kerja 
d. Asuransi/Askes 

3. Selama anda dirawat diruangan ini, pemeriksaan/kunjungan dokter dilaksanakan 
• Frekuensi kunjungan : a. Setiap hari b. Tidak setiap hari 
• Waktu kunjungan      : a. Pagi  b. Siang  c. Sore  d. Malam  e. Tidak tentu 

4. Jadwal penyajian makanan penderita di RS ini adalah : 
- Pagi jam ……. - ……. 
- Siang jam ……. - ……. 
- Malam jam ……. - ……. 
Selama anda dirawat disini, bagaimana ketepatan penyajian makanan tersebut 
a. Tepat waktu 
b. Datang lebih awal 
c. Terlambat 
d. Tidak tentu 
 

Kepuasan terhadap pelayanan yang kami berikan : 

Lingkari nomor jawaban yang sesuai  

1 = sangat tidak memuaskan, 2 = tidak memuaskan, 3 = kurang memuaskan 

4 = memuaskan, 5 = sangat memuaskan 

5. Pelayanan dokter   
a. Pemeriksaan / kunjungan dokter = 1 2 3 4 5 
b. Keramahan / perhatian dokter  = 1 2 3 4 5  
c. Penjelasan dokter   = 1 2 3 4 5 
 

6. Pelayanan perawat 
a. Keramahan / perhatian perawat  = 1 2 3 4 5 
b. Respon / kecepatan perawat  = 1 2 3 4 5 
c. Penjelasan perawat   = 1 2 3 4 5 
d. Ketrampilan perawat   = 1 2 3 4 5 
 

7. Pelayanan Gizi 



a. Variasi menu    = 1 2 3 4 5 
b. Jumlah porsi    = 1 2 3 4 5 
c. Cara Penyajian   = 1 2 3 4 5 
d. Cita rasa    = 1 2 3 4 5 
 

8. Kenyamanan kamar  
a. Ventilasi / penghawaan  = 1 2 3 4 5 
b. Penerangan dalam kamar  = 1 2 3 4 5 
c. Kebersihan kamar mandi / WC  = 1 2 3 4 5 
d. Kebersihan kamar / ruangan  = 1 2 3 4 5 
e. Kebersihan parabot / peralatan tidur = 1 2 3 4 5 
f. Kebersihan halaman sekitar  = 1 2 3 4 5 
g. Kebersihan dalam ruangan  = 1 2 3 4 5 
h. Keamanan dalam ruangan  = 1 2 3 4 5 
 

9. Fasilitas kamar 
a. Lemari    = 1 2 3 4 5 
b. Televisi    = 1 2 3 4 5 
c. Meja kecil utk makan pasien  = 1 2 3 4 5 
d. Tempat tidur penjaga   = 1 2 3 4 5 

10. Pelayanan / prosedur administrasi 
a. Proses pendaftaran rawat inap  = 1 2 3 4 5 
b. Proses pengurusan ASKES  = 1 2 3 4 5 
c. Proses kepulangan   = 1 2 3 4 5 
d. Proses pembayaran   = 1 2 3 4 5 
 

11. Pelayanan satpam    = 1 2 3 4 5 
 
12. Pelayanan parkir    = 1 2 3 4 5 

 
13. Tuliskan saran atau keluhan yang perlu anda sampaikan :  

 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
Terimakasih atas kesedian saudara/i mengisi kuesioner ini.  
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