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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Strategi adalah rencana berskala besar, bertujuan ke masa depan untuk berinteraksi 

dengan kondisi persaingan demi mencapai tujuan perusahaan (Pearce dan Robinson, 

2008: 6). Pada intinya, strategi diperlukan dalam mencapai kinerja yang unggul. 

Dengan adanya persaingan yang semakin kompetitif, perusahaan dihadapkan pada 

penentuan strategi dalam pengelolaan usahanya. Penentuan  strategi akan dijadikan 

sebagai landasan dan kerangka kerja untuk mewujudkan sasaran – sasaran kerja yang 

telah ditentukan oleh manajemen. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat untuk 

mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang 

telah ditentukan dapat tercapai.  

     Penilaian kinerja memegang peranan penting dalam dunia usaha, dikarenakan 

dengan dilakukanya penilaian kinerja dapat diketahui efektivitas dari penetapan suatu 

strategi  dan penerapannya dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja dapat 

mendeteksi kelemahan atau kekurangan yang masih terdapat dalam perusahaan, 

untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Penilaian atau pengukuran 

kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan. Selain digunakan 

untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan  sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk 

menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Pihak manajemen 
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juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk 

mengevaluasi periode yang lalu.  

     Selama ini yang umum digunakan dalam  perusahaan adalah pengukuran kinerja 

tradisional yang hanya menitikberatkan pada sektor keuangan saja. Pengukuran 

kinerja dengan sistem ini menyebabkan orientasi perusahaan hanya pada keuntungan 

jangka pendek dan cenderung mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam 

jangka panjang. Pengukuran kinerja yang menitikberatkan pada sektor keuangan saja 

kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak tampak  (intangible assets) dan 

harta-harta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan. Selain itu pengukuran 

kinerja dengan cara ini juga kurang mampu bercerita banyak mengenai masa lalu 

perusahaan, kurang memperhatikan sektor eksternal, serta tidak mampu sepenuhnya 

menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik (Kaplan dan Norton, 1996).   

     Dalam melakukan evaluasi dan pengendalian ada lima langkah yang harus 

diperhatikan, yaitu: menentukan apa yang diukur, menetapkan standar kerja, 

mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan 

mengambil tindakan perbaikan (Wheelen dan Hunger, 2003: 417). Hal tersebut 

dilakukan semata-mata untuk memperbaiki kinerja dimasa depan. 

     Balanced Scorecard merupakan salah satu alat evaluasi kinerja yang memberikan 

kerangka kerja yang komprehensif kepada pimpinan organisasi untuk menerjemahkan 

visi, misi dan strategi organisasi kedalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. 

Telah banyak organisasi, baik bisnis maupun publik yang mengaplikasikan Balanced 
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Scorecard sebagai instrumen penilaian kinerja. Menurut Rohm (2001), alasan 

organisasi publik perlu menerapkan Balanced Scorecard adalah:  

1. Menyatukan visi, misi, strategi, cara kerja dan kinerja pegawai. 

2. Menetapkan prioritas kerja. 

3. Menunjukkan nilai-nilai yang ada dalam program masyarakat. 

4. Mengembangkan pengukuran kinerja yang bermakna. 

5. Menghubungkan misi dan strategi dengan anggaran yang tersedia. 

6. Meningkatkan koordinasi antar bagian agar mengurangi pemborosan. 

     Balanced Scorecard menerjemahkan visi dan misi ke dalam berbagai tujuan dan 

ukuran, yang tersusun dalam empat perspektif, yaitu: keuangan, pelanggan, proses 

bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Balanced Scorecard 

memberikan kerangka kerja dan bahasa untuk mengkomunikasikan misi dan strategi 

serta menggunakan pengukuran untuk memberi informasi kepada pegawai tentang 

faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan yang akan datang. Sehingga 

pimpinan organisasi dapat mengarahkan sumber daya manusia yang ada untuk 

bekerja secara spesifik menuju kearah tercapainya tujuan jangka panjang. Menurut 

Gaspersz (2005: 3), Balanced Scorecard memberi manajemen organisasi suatu 

pengetahuan, keterampilan, dan sistem yang memungkinkan karyawan belajar dan 

berkembang terus-menerus dalam berinovasi untuk membangun kapabilitas strategis 

yang tepat serta efisien agar mampu menyerahkan nilai spesifik ke pasar sehingga 



4 
 

meningkatkan nilai keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan 

keuangan, Balanced Scorecard memperhatikan ukuran non-keuangan. Ukuran non-

keuangan yang dimaksud adalah perpektif pelanggan, proses bisnis internal, serta 

pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. Ukuran keuangan tetap digunakan dalam 

Balanced Scorecard sebagai konsekuensi dari tindakan non-keuangan yang telah 

dilakukan. Pada perspektif pelanggan, organisasi publik perlu memastikan bahwa 

masyarakat telah merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Selain itu pelayanan 

pelanggan harus terus dipelajari untuk mengetahui apa kebutuhan dan keinginan 

mereka, karena pada saat ini filosofi manajemen menunjukkan peningkatan 

pengakuan atas pentingnya customer satisfaction yang merupakan indikator penentu. 

Pada organisasi publik, kepuasan masyarakat  adalah indikator dari keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Perspektif Proses Bisnis Internal organisasi 

memungkinkan organisasi untuk memberikan nilai dan citra yang baik pada 

organisasi pemerintah dan memenuhi harapan bagi pengguna layanan kesehatan. Hal 

ini dilakukan dengan inovasi, efisiensi proses operasi, dan layanan kepada 

masyarakat. Pada perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran, sumber daya manusia 

merupakan investasi organisasi yang harus dijaga dan terus diperbaiki kualitasnnya. 

Oleh karena itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan guna tercapainya knowledge-

worker. Keberhasilan karyawan dalam membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya tidak lepas dari kepuasan kerja pegawai, dukungan sistem informasi, dan 

ketersediaan fasilitas pendukung yang efektif dan efisien.  
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     Empat perspektif Balanced Scorecard tersebut memberi keseimbangan antara 

tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan faktor 

pendorong tercapainya hasil tersebut, dan antara ukuran obyektif yang keras dan 

ukuran subyektif yang lunak. Namun, dengan menggunakan Balanced Scorecard 

diharapkan organisasi bisa memperoleh hasil evaluasi kinerja untuk jangka pendek 

dan bisa mendapatkan umpan balik untuk kelangsungan hidup organisasi dalam 

jangka panjangnya. Selain itu, tolak ukur utama bukanlah perspektif keuangan, 

melainkan Customer and Stakeholders. Evaluasi organisasi dengan pendekatan 

Balanced Scorecard dapat memberikan gambaran atas apa yang telah dicapai suatu 

organisasi sebagai bahan masukan untuk menyusun strategi di masa depan. Hasil 

evaluasi kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard berhubungan dengan proses 

manajemen strategi dimana hasil evaluasi dari masing-masing perspektif merupakan 

umpan balik proses strategi organisasi selanjutnya. 

     RSUD Ngudi Waluyo Kab. Blitar yang merupakan organisasi sektor publik 

berhubungan langsung dengan penyediaan services and goods untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merupakan 

pelanggan yang harus dilayani dengan baik sehingga dalam rangka memenuhi 

customer satisfaction, sangat perlu ditanamkan pola pikir (mind set) terhadap para 

pengelola organisasi layanan publik tentang bagaimana meningkatkan kepuasan 

pelanggan (masyarakat). Peningkatan income tanpa diimbangi dengan kepuasan 

masyarakat belum menunjukkan keberhasilan organisasi publik seperti ini.  
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     Semakin kompetitifnya tingkat persaingan di bidang pelayanan kesehatan 

membuat RSUD Ngudi Waluyo Kab. Blitar dapat bersaing dengan rumah sakit 

swasta lainnya demi memenangkan persaingan. Selain itu sebagai rumah sakit milik 

pemerintah daerah, RSUD Ngudi Waluyo yang memiliki positioning sedikit berbeda 

dengan pesaingnya yaitu dalam hal pelanggan, dimana pelanggan utamanya 

mayoritas merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Hal 

ini juga turut menjadi  pertimbangan dalam menentukan strategi yang tepat. 

      

     Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul untuk penelitian ini 

” Evaluasi Kinerja melalui Pendekatan Balance Scorecard Sebagai Dasar 

Penentuan Strategi pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab.Blitar ” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar melalui pendekatan 

Balanced Scorecard ? 

2. Apakah strategi yang bisa diterapkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar 

berdasarkan Balanced Scorecard dalam mencapai tujuannya. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kinerja RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar melalui 

pendekatan Balanced Scorecard dilihat dari masing-masing perspektif. 

2. Menentukan strategi yang bisa  diterapkan oleh RSUD Ngudi Waluyo 

Kab.Blitar berdasarkan Balanced Scorecard dalam mencapai tujuannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen 

perusahaan dalam mengambil keputusan untuk evaluasi kinerja. Selain itu, 

informasi dan masukan yang berkaitan dengan masalah evaluasi kinerja dalam 

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk selanjutnya dapat 

dijadikan tolak ukur dalam mempengaruhi evaluasi kinerja. 

 

2. Bagi Penulis / Peneliti 

     Melalui penelitian penulis dapat terjun langsung ke lapangan dengan 

melihat fenomena dunia usaha yang sesungguhnya sehingga ilmu yang pernah 

dipelajari dalam bangku kuliah diimplementasikan secara nyata. Selain itu 

penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya 

bidang manajemen. Ini diharapkan mampu menjadi dasar atau acuan untuk 

penelitian selanjutnya yang lebih baik dan reliable. Menambah wawasan ilmu 
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tentang penerapan Balanced Scorecard dan penerapan teori-teori yang ada 

dalam masalah sesungguhnya. 

 

3. Bagi Jurusan 

     Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk keperluan pendidikan dan 

pengetahuan bidang strategi bagi seluruh civitas akademika di jurusan 

manajemen serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang 

berkepentingan mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan mengenai 

evaluasi kinerja melalui pendekatan Balanced Scorecard. Selain itu penelitian 

ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan informasi bagi pihak-pihak 

yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang masalah evaluasi kinerja. 

 

   

 


