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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Strategi 

2.1.1 Pengertian Manajemen Strategi 

     Manajemen strategi merupakan bidang keilmuan yang tumbuh dan 

berkembang seiring perkembangan organisasi. Semakin banyak tantangan yang 

dihadapi organisasi, semakin cepat perkembangan strategi untuk menghadapi 

tantangan tersebut. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah organisasi tidak 

terlepas dari kemampuan melihat adanya kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Elemen yang menyebabkan 

kesuksesan itu adalah strategi yang direncanakan dengan baik dan dijalankan 

secara efektif. 

     Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin tinggi pula persaingan 

di seluruh aspek kehidupan. Begitu pula yang terjadi diantara perusahaan atau 

organisasi dalam suatu lingkungan. Masing-masing perusahaan atau organisasi 

harus menetapkan strategi yang tepat jika ingin terus bertahan. Keberhasilan 

maupun kegagalan suatu perusahaan atau organisasi sangat ditentukan strategi 

yang diterapkan. Strategi harus mampu memberikan gambaran yang jelas dan 

terarah tentang apa yang perlu dan akan dilakukan oleh suatu organisasi untuk 
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mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Wheelen 

dan Hunger (2003 : 4) mendefinisikan manajemen strategi sebagai berikut: 

     “Serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang menentukan kinerja 

organisasi jangka panjang. Manajemen Strategis meliputi pengamatan 

lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka 

panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian strategi. 

Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan 

ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan organisasi”.   

     Uraian diatas menerangkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu 

kerangka rencana yang bersifat komprehensif, sistematis, dan terintegrasi dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Pendapat lain tentang manajemen strategi 

dikemukakan oleh Pearce dan Robinson (2008: 5) sebagai:  

     “Satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan 

implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan”.  

     Dari berbagai pengertian di atas,  dapat disimpulkan bahwa manajemen 

strategi adalah satu kesatuan rencana organisasi yang saling terkait dan 

berkelanjutan untuk jangka panjang dan diimplementasikan pada jangka pendek 

untuk mencapai tujuan. Penentuan strategi didasarkan pada analisis lingkungan, 

baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Strategi dirumuskan 

dengan berbagai cara dan metode yang berguna untuk mencapai tujuan 

organisasi dan selalu dievaluasi pada setiap periode. 
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2.1.2 Proses Manajemen Strategi 

     Proses manajemen strategi merupakan kerangka kerja bagi para manajer 

untuk menangani berbagai masalah utama organisasi, mengidentifikasi peluang 

baru dengan lebih mudah dan memperkirakan kekuatan yang dapat digunakan 

serta kelemahan maupun ancaman yang harus diperbaiki maupun diantisipasi. 

Langkah-langkah dalam manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger 

(2003 : 1) adalah: 

1. Analisis Lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. 

2. Merumuskan strategi yang terdiri dari penentuan visi, misi, tujuan, strategi, 

dan kebijakan organisasi. 

3.Implementasi strategi yang terdiri dari penentuan program, anggaran, dan 

prosedur pelaksanaan. 

4. Evaluasi dan Kontrol yang dilakukan untuk menilai kinerja organisasi. 
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Gambar 2.1 

Proses Manajemen Strategi Wheelen-Hunger 

 

Sumber: Wheelen dan Hunger: Manajemen Strategis,2003:1 

     Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa proses manajemen strategi 

terdiri dari empat tahap yaitu analisis lingkungan, formulasi strategi, 

implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Semua tahap saling terkait satu 

dengan yang lainnya, sehingga perubahan satu komponen dalam proses tersebut 

akan berpengaruh terhadap komponen yang lainnya dan membutuhkan evaluasi 

untuk mengetahui keberhasilan strategi yang telah dilakukan oleh organisasi.   

Misi adalah penjabaran dari visi organisasi yang berisi tentang tujuan atau 

alasan mengapa suatu organisasi dijalankan. Tujuan adalah hasil akhir dari 

aktifitas perencanaan yang merumuskan apa yang akan diselesaikan, kapan 
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diselesaikan, dan bagaimana mengukur penyelesaiannya. Strategi adalah 

langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh organisasi untuk mencapai 

tujuan (Wheelen dan Hunger 2005: 13-17) 

2.1.3 Evaluasi Kinerja 

     Pada proses manajemen strategi yang digambarkan oleh Wheelen dan 

Hunger (2003: 1), evaluasi berada pada urutan terakhir. Proses pengendalian 

membandingkan kinerja dengan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan 

balik yang diperluakn bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil yang 

telah dicapai (Wheelen dan Hunger, 2003: 384). Pengukuran kinerja pada 

dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. 

Mulyadi (2001: 415) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai penentu 

secara periodik operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan pekerja 

berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka 

penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia 

dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam sebuah organisasi. 

Dalam manajemen modern, pengukuran terhadap fakta-fakta akan 

menghasilkan data yang dapat dianalisis sehingga memberikan informasi yang 

akurat dan berguna bagi para manajer dalam pengambilan keputusan 

(Gaspersz,2005: 68). 
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     Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut juga dapat dijadikan 

input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya (Atmoko, 

2005: 4).  Proses evaluasi menurut Wheelen dan Hunger (2003: 385), terdiri 

dari:  

1.Menentukan apa yang akan diukur.                                                                                     

2.Menetapkan standar kinerja.                                                                                                 

3.Mengukur kinerja aktual.                                                                                                               

4.Membandingkan kinerja aktual dengan dengan standar kinerja.                                           

5. Mengambil tindakan perbaikan. 

     Dalam institusi publik khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk 

menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat 

pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih 

memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan 

dalam pelayanan publik. 

2.2 Balanced Scorecard 

2.2.1 Pengertian Balanced Scorecard 

     Balanced Scorecard diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton yang diartikan 

sebagai suatu system manajemen yang bisa dipakai sebagai kerangka sentral 

dalam berbagai proses manajerial penting seperti alokasi sumber daya manusia, 

perencanaan dan penganggaran, penentuan goal individu dan tim serta 
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pertumbuhan iklim belajar organisasi. Sedangkan diungkapkan oleh Mulyadi 

(2003:1) “merupakan contemporary management tool yang digunakan untuk 

mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja 

keuangan”. 

     Konsep Balanced Scorecard ini timbul karena adanya kelemahan dalam 

sistem pengukuran kinerja tradisional yang hanya menitikberatkan pada 

pengukuran kinerja tradisional. Dimana kinerja keuangan menjadifokus utama 

serta menjadi ikhtisar dari segala keputusan dan tindakan ekonomi yang 

diambil. 

     Melalui artikelnya dalam Harvard Business Review, Kapalan dan Norton 

memperkenalkan Balanced Scorecard yang termasuk dalam konsep 

pengukuran kinerja berbasis strategi. Balanced Scorecard meliputi ukuran 

financial yang menunjukkan hasil masa lalu dan ukuran-ukuran yang menjadi 

pemicu kinerja keuangan masa depan. Karena bila organisasi hanya mendasar 

pada keunggulan kinerja keuangan saja akan menghalangi organisasi untuk 

menciptakan nilai bagi pelanggannya. 

2.2.2 Manfaat Balanced Scorecard 

     Manfaat yang didapatkan jika organisasi menggunakan Balanced Scorecard 

dalam menilai kinerja menurut Kaplan (2002 :245) adalah : 

a) Menjelaskan dan memperbarui strategi. 

b) Mengkomunikasikan strategi organiasasi seluruhnya. 
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c) Menyelaraskan tujuan unit dan individu dengan strategi. 

d) Menghubungkan tujuan strategik dengan sasaran jangkan panjang dan 

anggaran tahunan. 

e) Memperkenalkan dan menyelaraskan inisiatif strategik. 

f) Mengadakan peninjauan kembali kinerja secara periodic untuk 

mempelajarai dan memperbaiki strategik. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2003:19) manfaat Balanced Scorecard adalah : 

a) Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka 

panjang. 

b) Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks. 

     Balanced Scorecard memotivasi personel untuk mengerahkan usahanya ke 

sasaran-sasaran strategik yang menjadi penyebab utama dihasilkannya kinerja 

keuangan. 

2.2.3 Pentingnya Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Balanced     

Scorecard 

     Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja difokuskan pada ukuran 

keuangan. Hal ini dilakukan karena ukuran inilah yang mudah diukur 

dibandingkan dengan ukuran kinerja yang lain. Manajemen hanya melakukan 

pengukuran pada hal-hal yang mudah terukur. Hal-hal yang sulit untuk diukur 

diabaikan atau diberi nilai kuantitatif secara sembarang. Sementara itu timbul 
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anggapan dimasa lalu bahwa sesuatu yang tidak dapat diukur dengan mudah 

merupakan hal yang tidak penting. 

     Ukuran keuangan tidak dapat menggambarkan penyebab yang menjadikan 

perubahan kekayaan yang diciptakan oleh organisasi. Ukuran keuangan juga 

menyebabkan eksekutif hanya memfokuskan pengerahan sumber daya 

organisasi untuk tujuan jangka pendek agar cepat menghasilkan financial 

return. Investasi ke tujuan jangka panjang tidak mendapatkan perhatian dari 

eksekutif karena tidak digunakannya ukuran kinerja non keuangan. 

     Dalam manajemen kontemporer, pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan 

pada keuangan, namun diimbangi dengan ukuran kinerja di bidang operasional. 

Balanced Scorecard dapat menjelaskan lebih lanjut pencapaian visi yang 

berperan dalam mewujudkan visi organisasi sebagai berikut : 

1. Peningkatan customer yang puas sehingga meningkatkan laba (melalui 

peningkatan revenues) tanpa harus menambah modal. 

2. Peningkatan produktifitas dan komitmen karyawan sehingga 

meningkatkan laba (melalui peningkatan cost effectiveness) tanpa harus 

menambah modal. 

3. Peningkatan kemampuan organisasi untuk menghasilkan financial 

return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan 

investasi dalam proyek yang menghasilkan return tinggi. 
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     Perwujudan ketiga visi organisasi dapat dihubungkan dengan empat 

perspektif sasaran strategik dalam Balanced Scorecard yaitu: 

1. Peningkatan customer yang puas merupakan keberhasilan pencapaian 

sasaran strategic customer dalam proses bisnis internal. 

2. Peningkatan produktifitas dan komitmen karyawan merupakan 

keberhasilan pencapaian sasaran strategik pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

3. Peningkatan financial return merupakan keberhasilan pencapaian 

sasaran strategik keuangan. 

     Keunggulan Balanced Scorecard adalah kemampuannya untuk 

menerjemahkan misi dan strategi  ke dalam serangkaian tujuan dan ukuran 

kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Balanced Scorecard mengukur kinerja organisasi secara 

komprehensif dari empat macam perspektif yakni perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta pembelajaran dan 

pertumbuhan. Ketiga perspektif yang terakhir meruapakan pemacu kinerja 

dalam perspektif keuangan, sehingga dalam empat perspektif ini mengandung 

hubungan sebab akibat yang saling terkait. Ukuran yang digunakan dalam 

konsep Balanced Scorecard juga mencerminkan (balance) antara tujuan jangka 

pendek dan tujuan jangka panjang, antara ukuran keuangan dan non keuangan, 

antara lagging indicator dan leading indicator serta antara ukuran intern dan 

ekstern. 
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     Dengan Balanced Scorecard tujuan dan sasaran organisasi tidak hanya 

dinyatakan dalam ukuran kinerja keuangan. Namun dijabarkan lebih lanjut ke 

dalam pengukuran tentang bagaimana organisasi tersebut meningkatkan 

kemampuan internalnya serta bagaimana investasi yang dilakukan pada 

manusia, system dan prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh kinerja yang 

unggul dimasa datang bagi suatu organisasi. 

2.2.4 Tahap-tahap dalam Pengukuran Balanced Scorecard 

     Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja perusahaan yang 

menggabungkan antara kinerja keuangan dan non keuangan yaitu tentang 

strategi yang seharusnya dilakukan perusahaan. Dalam menganalisis Balanced 

Scorecard terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui, menurut Kaplan dan 

Norton (2006:169) menjelaskan sebagai berikut : 

1. Memformulasikan dan mentransformasikan visi dan strategi perusahaan. 

2. Manajemen strategi 

3. Merencanakan, menyusun target-target dan menyelaraskan inisiatif-

inisiatif strategi 

     Pada penelitian ini tahapan yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu pengukuran kinerja perusahaan dengan Balanced Scorecard sebagai dasar 

penentuan strategi. Dalam penelitian ini digunakan beberapa tahapan, dengan 

memperhatikan pendapat Yuwono (2003:102) yaitu : 
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1. Menginfomasikan visi organisasi. Pada tahap ini dilakukan klarifikasi 

atas visi dan misi organisasi. Diantara visi dan misi ada yang 

membedakan dan ada pula yang tidak, namun yang lebih penting adalah 

adanya cita-cita jangka panjang organisasi untuk mencapai kesuksesan. 

2. Merumuskan perspektif. Setelah visi komprehensif dan konsep bisnis 

dirumuskan, kemudian perlu dipilih perspektif untuk membangun 

Balanced Scorecard. Jika empat perspektif Balanced Scorecard yang 

telah ada dirasa belum memadai dimungkinkan pula untuk menambah 

perspektif lain namun harus diatur terutama oleh logika bisnis hubungan 

timbal balik yang jelas antar perspektif yang berbeda-beda. 

3. Merinci visi berdasarkan perspektif. Tujuan pada tahap ini adalah untuk 

menerjemahkan visi ke dalam istilah nyata dari perpsektif yang telah 

disusun dan dengan demikian akan mencapai keseimbangan 

keseluruhan yang merupakan cirri unuik dari model ini. 

4. Identifikasi. Faktor-faktor penting bagi kesuksesan. Organisasi harus 

menentukan faktor-faktor apa saja yang penting bagi kesuksesan, lalu 

menyusun prioritasnya yang digunakan untuk menjawab apa yang ingin 

dilakukan organisasi dalam bisnis untuk membedakan dengan pesaing. 

5. Mengembangkan tolok ukur, identifikasi sebab dan akibat dan 

menyusun keseimbangan. Pada tahap ini organisasi mengembangkan 

tolok ukur yang relevan bagi pemakai akhir kinerja operasi. 
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6. Menghitung ukuran kinerja organisasi. Penghitungan ukuran kinerja 

akan menghasilkan suatu angka yang menunjukkan hasil kinerja 

organisasi selama ini. 

7. Penilaian kinerja sesuai dengan hasil evaluasi dengan pendekatan 

Balanced Scorecard. 

     Selanjutnya Umar (2001: 37) menjelaskan bahwa tidak ada tahapan dan 

implementasi Balanced Scorecard yang paling benar, yang ada adalah hasil dari 

pengalaman. Sehingga dalam penelitian ini karena tahapan-tahapan tidak dirinci 

secara teoritis, maka mana yang lebih dahulu diteliti tidak didasarkan pada 

teori. 

2.2.5 Perpektif dalam Balanced Scorecard  

1. Perspektif Keuangan 

     Ukuran keuangan merupakan suatu ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang 

terjadi disebabkan oleh keputusan dan tindakan ekonomi yang dihasilkan. 

Pengukuran kinerja keuangan ini tetap menjadi perhatian dalam Balanced 

Scorecard. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan perencanaan, 

implementasi dan pelaksanaan dari strategi memberikan perbaikan yang 

mendasar. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara 

khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, baik berbentuk Gross 

Operating Income, Return On Invesment, dan Economic value Added. 
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Kaplan and Norton (2003: 333) mengidentifikasi tahapan dari siklus kehidupan 

bisnis, yaitu berkembang (growth), bertahan (sustain), dan penen (harvest).  

     Growth adalah tahapan awal siklus kehidupan bisnis. Pada tahap ini suatu 

organisasi memiliki produk dan jasa yang signifikan, tingkat pertumbuhan baik 

sekali atau paling tidak memiliki potensi untuk berkembang baik. Dalam 

menciptakan potensi ini kemungkinan seorang manajer harus terikat kontrak 

untuk mengembangkan suatu barang atau jasa baru, mengembangkan fasilitas, 

menambaha kemampuan operasi untuk mengembangkan system, infrastruktur 

dan jaringan distribusi yang mendukunghubungan global serta mengasuh dan 

mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Organisasi dalam tahap 

pertumbuhan mungkin secara aktual beroperasi dengan cash flow yang negatif 

dan tingkat pengembalian atas modal yang rendah. Investasi yang ditanam 

untuk kepentingan masa depan sangat mungkin memakan biaya yang lebih 

besar dibandingkan dengan jumlah dana yang mampu dihasilkan dari operasi 

yang ada sekarang dengan produk, jasa dan customer yang masih terbatas. 

sasaran keuangan dari bisnis yang berada pada tahap ini seharusnya 

menekankan pengukuran pada tingkat pertumbuhan revenue atau penjualan 

dalam pasar yang telah ditargetkan. 

     Tahapan dari siklus yang keduan adalah sustain stage adalah tahapan kedua 

dimana perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan 

mengisyaratkan pengembalian terbaik. 
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     Dalam tahap ini perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang 

ada bahkan terus mengembangkannya. Investasi yang dilakukan umumnya 

diarahkan untuk menghilangkan kemacetan, mengembangkan kapasitas dan 

meningkatkan perbaikan operasional secara konsisten. Pada tahap ini organisasi 

tidak lagi bertumpu pada strategi-strategi jangka panjang. Sasaran keuangan 

pada tahap ini lebih diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas 

investasi yang dilakukan. 

     Tahapan yang ketiga merupakan tahap matang (mature), suatu tahap dimana 

organisasi melakukan panen (harvest) terhadap investasi di tahap-tahap 

sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi maupun 

pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan 

perbaikan fasilitas. Tujuan utama tahap ini adalah memaksimumkan arus kas 

yang masuk ke organisasi. 

     Ada tiga tema keuangan yang memicu strategi bisnis menurut Kaplan (2003 

: 335) yaitu:  

1. Revenue and Growth Mix 

2. Cost Reduction / Productivity Improvement 

3. Asset Utilization / Invesment Strategy 

     Revenue and Growth Mix mengacu pada penawaran produk dan jasa, 

memperoleh pasar dan customer baru, mengubah bauran produk dan jasa kea 

rah penawaran penambah nilai yang lebih tinggi, dan menentukan kembali 
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harga produk dan jasa. Cost Reduction / Productivity Improvement mengacu 

pada usaha untuk menurunkan biaya langsung. Asset Utilization / Invesment 

Strategy dalam hal ini manajer mencoba mengurangi model kerja yang 

diperlukan untuk mendukung bauran dan volume yang ditentukan bisnis. 

Manager berusaha mencapai penggunaan yang lebih besar atau asset tetapnya 

dengan mengarahkan bisnis baru ke sumber daya yang saat ini tidak 

menggunakan kapasitasnya, menggunakan kapasitasnya, menggunakan sumber 

daya langka lebih efisien, dan menghentikan asset yang kembaliannya tidak 

cukup dengan nilai pasarnya. Semua tindakan memungkinkan unit bisnis 

meningkatkan return yang diperoleh dari asset keuangan dan asset fisiknya 

2. Perspektif Customer  

     Bagian ini merupakan sumber pendapatan organisasi yang merupakan salah 

satu komponen dari sasaran keuangan organisasi. Pada masa lalu, seringkali 

organisasi mengkonsentrasikan diri pada kemampuan internal, memberikan 

penekanan pada kinerja produk, inovasi dan teknologi, tanpa kewajiban untuk 

mengerti apa kebutuhan customer. Tetapi sekarang tidak mungkin demikian, 

karena customer sekarang memiliki begitu banyak pilihan. Banyak organisasi 

berlomba menawarkan produk dan jasa yang lebih baik dan sesuai dengan 

preferensi pasara. Sekarang ini strategi organisasi telah bergeser fokusnya dari 

internal ke eksternal, dan dari produksi ke pemasaran.  
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     Suatu produk atau jasa dikatakan bernilai apabila manfaat yang diterima dari 

suatu produk atau jasa secara relative lebih tinggi dari biaya perolehannya. Dan 

suatu produk akan semakin bernilai apabila kinerjanya semakin mendekati 

bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dan dipersepsikan customer. 

Ada dua kelompok pengukuran dalam perspektif customer yaitu : 

1) Kelompok pengukuran inti customer (Core Measurement Group) 

     Kelompok ini menurut Kaplan (2003: 358) mengukur tingkat 

kepuasan (satisfaction), loyalitas (loyality), retensi (retention), akuisisi 

(acquisition) customer dari pasar yang ditargetkan dari customer 

profitabilitas, tingkat keuntungan yang diperoleh dari pasar yang 

dilayani. 

2) Pengukuran proporsi nilai customer (Customer Value Preposition) 

     Proporsi nilai customer merupakan atribut-atribut yang membuat 

organisasi melalui produk dan jasanya mampu menciptakan kesetiaan 

dan kepuasan kepada segmen customer yang ditargetkan. Secara umum 

atribut-atribut dapat dibagi dalam tiga kategori: 

a) Atribut produk/jasa 

     Atribut roduk/jasa meliputi fungsionalitas produk dan jasa yang 

dihasilkan, harga dan kualitas produk dan jasa tersebut. 
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b) Hubungan dengan customer 

     Dimensi ini menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses 

pembelian , juga dipengaruhi oleh tingkat responbilitas dan komitmen 

organisasi. 

c) Image dan Reputasi 

     Dimensi ini menggambarkan faktor-faktor intangible yang menarik 

customer untuk berhubungan dengan organisasi. Organisasi dapat 

membangun image dan reputasi lewat iklan dan menjaga kualitas dari 

produk dan jasa yang dihasilkan agar dapat membangkitkan kesetiaan 

customer. 

     Sedangkan Mulyadi (2000: 231)menjelaskan bahwa “ didalam lingkungan 

bisnis yang didalamnya customer memegang kendali bisnis, paradigma 

customer value memfokuskan semua sumber daya yang dikuasai oleh 

organisasi untuk menghasilkan value untuk memenuhi kebutuhan customer “, 

dimana paradigma customer membangkitkan kegairahandidalam diri personel 

organisasi untuk menghasilkan manfaat dalam keseluruhan proses pemanfaatan 

produk atau jasa oleh customer yang lebih besar daripada pengorbanan yang 

dilakukan oleh customer didalam memperoleh manfaat tersebut. 

    3. Pespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

     Proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi bersumber dari tiga prinsip 

utama yaitu people, system dan organization procedure. Tujuan perspektif ini 
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adalah untuk mendorong organisasi menjadi organisasi yang belajar sekaligus 

mendorong pertumbuhannya. Pengukuran kinerja Balanced Scorecard dalam 

perspektif ini menurut Kaplan dan Norton (2003: 379) yaitu : 

1) Kemampuan karyawan 

2) Kemampuan sistem informasi 

3) Memotivasi, pemberdayaan dan pensejajaran 

     Kemampuan karyawan merupakan pemicu bagi ukuran retensi dan 

produktivitas karyawan karena karyawan yang puas akan menyebabkan 

kartyawan tersebut loyal terhadap organisasi dan memicu karyawan untuk lebih 

produktif dalam bekerja. Kepuasan karyawan dapat dilihat dari : 

1) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

2) Adanya penghargaan atas pelaksanaan tugas dan prestasi 

3) Luasnya akses untuk memperoleh informasi 

4) Tingkat dorongan dari fungsi staff 

5) Kepuasan dengan organisasi secara keseluruhan 

     SDM berkualitas merupakan asset termahal bagi organisasi karena mereka 

merupakan penentu keberhasilan dan penggerak jalannya usaha organisasi. 

Sedangkan retensi karyawan dimaksudkan untuk mempertahankan karyawan 

berkualitas yang dimiliki organisasi. 

     Kemampuan karyawan harus didukung dengan sistem informasi yang 

memadai,dimana sistem informasi yang memadai akan mempermudah 
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terjadinya umpan balik sehingga memudahkan karyawan untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan secara konsisiten dan sistematik. Kemampuan karyawan 

yang meningkat dengan dengan informasi yang memadai tidak akan banyak 

berarti bila perilaku karyawan tidak selaras dengan tujuan organisasi. Oleh 

karena itu kemampuan karyawan perlu didukung dengan motivasi, 

pemberdayaan dan penyelarasan tujuan,serta tolok ukur yang dpat diterapkan 

oleh pihak manejemen.  

   4. Perspektif Proses Bisnis Internal 

     Ada dua hal yang membedakan antara perspektif proses internal bisnis 

dalam pendekatan tradisional dan pendekatan Balanced Scorecard. Pertama, 

pendekatan tradisional berusaha untuk mengawasi dan memperbaiki proses 

bisnis yang sudah ada sekarang. Kedua, sebaliknya pendekatan Balanced 

Scorecard akan memperlihatkan semua proses yang diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan strategi organisasi, meskipun proses-proses tersebut 

belum dilaksanakan, sehingga dapat memenuhi tujuan perspektif pelanggan dan 

keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

     Secara umum Kaplan dan Norton (2003 : 365) membagi perspektif proses 

bisnis internal menjadi 3 bagian atau prinsip, yaitu : 

1) Inovasi 

2) Proses Operasi 

3) Proses Purna Jual 
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     Proses inovasi dibagi menjadi dua bagian yaitu 1) mengidentifikasi 

kebutuhan pasar dan 2) menciptakan produk atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan pasar tersebut. Kedua hal itu merupakan bagian yang amat penting 

dan tidak dapat dipisahkan. Pengukuran kinerja dalam proses inovasi selama ini 

kurang mendapat perhatian,dibandingkan dengan pengukuran kinerja yang 

dilakukan dalam proses operasi. Hal ini disebabka karena pada beberapa dekade 

yang lalu ketika kinerja organisasi mulai berkembang, pusat perhatian 

organisasi ada pada proses manufaktur bukan pada proses R&D (riset dan 

pengembangan). Dengan persaingan yang semakin ketat dan siklus hidup 

produk juga semakin pendek, menyebabkan proses R&D merupakan bagian 

yang terpenting bagi organisasi yang mau tidak mau harus diukur 

efektifitasnya. Sampai saat ini masih belum terdapat metode yang diterima 

secara luas untuk mngukur efektifitas dari R&D. 

2.2.6 Perumusan Ukuran Keberhasilan Perusahaan 

     Perumusan visi dan strategi organisasi harus dapat dijelaskan ukuran 

keberhasilannya, karena jika tidak dapat dirumuskan akan mengaburkan upaya 

organisasi dan personelnya dalam mencapai visi melalui pelaksanaan strategi. 

Jika manajemen organisasi tidak mampu mengidentifikasi tujuan dan 

merumuskan ukuran yang menandai pencapaian tujuan, maka bagaimana 

mungkin manajemen dapat mengelola organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Oleh karena itu, upaya menetapkan tujuan dan ukuran yang menandai 
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pencapaian tujuan merupakan faktor kritikal yang perlu dimiliki dan dilakukan 

oleh manajemen organisasi. 

     Berbagai alternatif ukuran keberhasilan yang dapat digunakan dalam 

merumuskan visi organisasi perusahaan ke dalam tolok ukur kinerja 

operasionalnya. Alternatif ukuran keberhasilan meliputi empat perspektif, yaitu:  

a) Pengembangan Ukuran Keberhasilan Aspek Keuangan  

     Visi keuangan perusahaan yang menjadi tujuan umumnya meliputi 

aspek-aspek penting dibidang keuangan, seperti profit, profitabilitas, 

produktifitas,likuiditas,pertumbuhan aset. 

     Setelah merumuskan ukuran keberhasilan keuangan perusahaan, 

maka tahap berikutnya adalah menetapkan, prioritas upaya pencapaian 

tujuan. Prioritas pencapaian merupaka upaya menetapkan target tahunan 

sesuai dengan skala prioritas sehingga pada akhirnya tujuan keuangan 

dapat tercapai. 

b) Pengembangan Ukuran Keberhasilan Aspek Customer 

     Pemahaman terhadap tujuan aspek customer perusahaan merupaka 

titik awal guna memperoleh gambaran yang strategis. Tujuan aspek 

customer perusahaan sama dengan bisnis lainnya, meliputi : 

1) Mencapai pangsa pasar yang diinginkan 

2) Mencapai tingkat loyalitas customer yang tinggi 

3) Mencapai tingkat perolehan customer baru yang tinggi 

4) Mencapai tingkat kepuasan customer yang tinggi 
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5) Mencapai tingkat kepuasan customer yang tinggi  

     Kelima tujuan diatas saling terkait antara satu dengan yang lainnya. 

Diperlukan pemahaman manajemen perusahaan agar pengelolaan yang 

terfokus pada customer memiliki dasar logika yang memadai. 

c) Pengembangan Ukuran Keberhasilan Aspek Proses Bisnis Internal 

     Pemahaman terhadap rantai proses bisnis internal perusahaan 

merupakan titik awal guna memperoleh gambaran penting untuk 

peningkatkan bersifat strategis. Rantai nilai proses bisnis internal secara 

umum meliputi tiga proses bisnis internal, yaitu : 

1) Proses inovasi terdiri dari dua tahap penting, yakni tahap 

identifikasi pasar, serta tahap merancang atau menciptakan 

produk atau jasa. 

2) Proses operasional yang terdiri dari dua tahap penting, yakni 

tahap membangun dan menghasilkan barang atau jasa, serta 

tahap mengirim barang atau jasa. 

3) Proses layanan purna jual 

d) Pengembangan ukuran keberhasilan Aspek Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

1) Peningkatan kompetensi pegawai  

2) Peningkatan kemampuan melalui penyediaan infrastruktur dan 

teknologi (fasilitas) 

3) Penyediaan iklim berkarya yang kondusif 
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     Kinerja unggul karyawan sangan dipengaruhi oleh tiga hal penting 

yaitu : 

1) Tingkat kepuasan karyawan 

2) Tingkat loyalitas karyawan 

3) Tingkat produktifitas karayawan 

     Komponen lain yang menjamin sukses penyelenggaraan aspek 

pembelajaran dan pertumbuhan adalah berhasil tidaknya kegiatan 

penyelarasan antar individu dalam organisasi dan antara individu 

dengan organisasi. 

     Visi dan tujuan organisasi harus dikomunikasikan dengan baik 

kepada seluruh anggota organisasi, sehingga masing-masing anggota 

dimungkinkan untuk memposisikan diri dalam berkontribusi aktif 

mewujudkan visi dan tujuan.  

2.2.7 Sistem Manajemen Strategik Dengan Kerangka Balanced Scorecard 

     Strategic management adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer 

dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam 

penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Strategic 

management system merupakan system yang digunakan untuk membangun 

masa depan organisasi. Dengan sistem ini, manajemen dan karyawan 

memetakan rute perjalanan yang akan ditempuh organisasi dalam mewujudkan 

visi organisasi. 
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     Strategic management mencakup dua proses, yaitu perumusan strategi 

(strategy formulation) dan implementasi strategi (strategy implementation). 

Langkah pertama implementasi strategi adalah melaksanakan perencanaan 

strategik yang terdiri dari 3 komponen, yaitu strategic objective, targets, dan 

strategic initiatives. 

    Strategic objective merupakan penjabaran startegi kedalam sasaran masa 

depan yang dituju oleh organisasi dalam mewujudkan visi organisasi. Didalam 

kerangka balanced scorecard, strategic objectives ini harus dirumuskan ke 

dalam 4 perspektif : (1) perspektif keuangan, (2) perspektif customer, (3) 

perspektif proses bisnis internal dan (4) perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan sehingga sasaran strategic yang dirumuskan dimasa depan 

menjadi komprehensif. 

    Disamping itu untuk setiap strategic objective dalam masing-masing 

perspektif ditentukan ukuran pencapaiannya dengan dua macam ukuran yaitu 

ukuran hasil (outcome measure) dan ukuran pemacu kinerja (performance 

driver measure). Penentuan kedua macam ukuran tersebut dimaksudkan agar 

strategic objective dapat dikelola sehingga sasarannya dapat diwujudkan. Selain 

itu dapat dilakukan evaluasi atas kekoherenan berbagai strategic objective yang 

dirumuskan. Dengan demikian kerangka Balanced Scorecard yang diterapkan 

dalam perencanaan strategic dapat menghasilkan rencana strategic yang 

komprehensif dan kohern. 
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2.2.8 Karakteristik Pengukuran dengan Konsep Balanced Scorecard 

2.2.8.1 Komprehensif 

    Balanced Scorecard memberikan rerangka komprehensif untuk 

menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategik. Sasaran strategik yang 

komprehensif dapat dirumuskan karena Balanced Scorecard mrnggunakan 

empat perspektif yang mencakup tidak hanya pengukuran aspek keuangan tapi 

juga aspek kinerja non keuangan yang merupakan pemacu keuangan. Balanced 

Scorecard dalam hal ini menggunakan empat perspektif, yaitu keuangan, 

customer proses bisnis internal , dan pembelajaran dan pertumbuhan.  

    Perspektif keuangan memberikan sasaran keuangan yang perlu dicapai oleh 

organisasi di dalam mewujudkan visinya. Perspektif customer memberikan 

gambaran segmen pasar yang dituju dan customer beserta tuntutan kebutuhan 

yang dilayani oleh organisasi dalam upaya untuk mencapai sasaran keuangan 

tertentu. Perspektif proses bisnis internal memberikan gambaran proses yang 

harus dibangun untuk melayani customer dan untuk mencapai sasaran keuangan 

tertentu. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pemacu untuk 

membangun kompetensi karyawan, prasarana sistem informasi dan lingkungan 

kerja yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran keuangan, customer, dan 

proses bisnis internal. Dengan demikian keempat perspektif dalam Balanced 

Scorecard memberikan rerangka yang dapat menghasilkan sasaran-sasaran 

strategik yang komprehensif. 
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2.2.8.2 Koheren 

    Pengukuran kinerja yang mencakup empat perspektif dalam Balanced 

Scorecard memiliki hubungan sebab akibat yang jelas, terukur, dan eksplisit. 

Kokoherenan berbagai strategic objective pada setiap perspektif dapat 

dievaluasi dengan mencari hubungan sebab akibat antara strategic objectives 

pada perspektif yang lain. 

    Kinerja keuangan merupakan manivestasi keberhasilan atau kegagalan yang 

terjadi  dari kinerja operasional, yaitu cutomer, proses bisnis internal, dan 

pembelajaran dan pertumbuhan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

nilai bagi customer menentukan kemampuan perusahaan dalam memenangkan 

persaingan memperebutkan customer dipasar. Kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan nilai bagi customer ditentukan oleh kemampuan perusahaan 

dalam melakukan inovasi dan improvement berkelanjutan terhadap proses 

bisnis internal yang digunakan untuk menghasilkan nilai bagi customer. 

Kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi dan improvement 

berkelanjutan terhadap proses bisnis internal ditentukan oleh kompetensi dan 

komitmen karyawan serta ketersediaan sarana dan prasarana dan teknologi yang 

memadai. Setiap ukuran yang dipilih merupakan rangkaian elemen dalam rantai 

hubungan sebab akibat yang mengkomunikasikan strategi.           
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2.3 Balanced Scorecard pada Organisasi Sektor Publik 

     Pada awalnya Balanced Scorecard yang ditulis oleh Kaplan dan Norton adalah 

suatu pengukuran kinerja yang diperuntukkan untuk sektor swasta. Akan tetapi dalam 

perkembangan selanjutnya pengkuran ini juga dapat diberlakukan pada sektor publik. 

Pengukuran tersebut dapat mereview cara jalan bagaimana organisasi pemerintah 

berusaha dalam melibatkan customer, stakeholder, dan pegawainya dalam usaha 

manajemen kinerja yang searah dengan pencapaian misi organisasi. Menurut Desy N 

Simarta (2008:17) balanced scorecard disimpulkan sebagai suatu sistem manajemen, 

pengukuran dan pengendalian secara cepat, tepat dan komprehensif yang dapat 

memberikan pemahaman kepada manajer tentang performa bisnis. Tidak hanya di 

sektor swasta saja tetapi juga di sektor pemerintah.  

     Namun karena konsep Balanced Scorecard  pada awalnya ditujukan bagi sektor 

swasta, oleh karena itu diperlukan beberapa penyesuaian agar dapat diterapkan pada 

sektor publik, karena sesungguhnya orientasi sektor swasta dan sektor publik 

berbeda. Seperti yang diutarakan Gasperz dalam Simarmata (2008) bahwa penerapan 

Balanced Scorecard pada organisasi pemerintah memerlukan beberapa penyesuaian 

karena : 

1. Fokus utama sektor publik adalah masyarakat dan kelompok-kelompok 

tertentu, sedangkan fokus utama sektor swasta adalah pelanggan dan 

pemegang saham. 
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2. Tujuan utama organisasi publik adalah bukan memaksimalkan hasil-hasil 

financial tetapi keseimbangan pertanggungjawaban finansial melalui 

pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan visi dan 

misi organisasi pemerintah. 

3. Mendefinisikan ukuran dan target customer stakeholder membutuhkan 

pandangan dan kepedulian tinggi, sebagai konsekuensi dari peran 

kepengurusan organisasi pemerintah, dan membutuhkan definisi yang jelas 

serta hasil strategis yang diinginkan. 

     Instansi pemerintah seperti rumah sakit merupakan pure nonprofit organization 

yang menurut Quinlivan (2000) dalam Mahsun (2006) tujuan utama pengukuran 

kinerjanya adalah untuk mengevaluasi keefektifan layanan jasa yang diberikan 

kepada masyarakat. Trend pengukuran kinerja organisasi layanan publik saat ini 

adalah pengukuran kinerja berbasis outcome daripada sekedar ukuran proses. Artinya 

ukuran kinerja organisasi publik ini sebenarnya bukan terletak pada proses mengolah 

input menjadi output tetapi justru penilaian terhadap seberapa bermanfaat dan sesuai 

output tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. 

     Menurut Gordon Robertson dalam Lokakarya Review Kinerja (2002) hirarki 

model Balanced Scorecard untuk pure nonprofit organization seperti rumah sakit 

pemerintah adalah sebagai berikut pada gambar 2.3 di bawah ini. Pada pure nonprofit 

organization keberhasilan belum bisa dikatakan tercapai jika hanya berhasil 

meningkatkan atau return on investment yang tinggi, tetapi ukuran outcome yaitu 

dengan menempatkan perspektif pelanggan dipuncak hirarki yang berarti bagaimana 
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instansi pemerintah mampu menghasilkan outcome sebagaimana keinginan dan 

kebutuhan masyarakat (Mashun,2006). 

Gambar 2.3 

Model BSC untuk Pure Non Profit Organization 

 

 

 

 

    

     Sumber : Mohammad Mahsun (2006: 165) 

 

2.3.1 Persektif Keuangan 

     Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang penyedia sumber daya dan 

ketercapaian target keuangan sebagaimana rencana organisasi. Perspektif 

keuangan pada rumah sakit dapat diukur dengan analisa biaya sebagai dasar 

untuk meningkatkan efisiensi, perencanaan anggaran dan penentuan tarif (Gani 

dalam Yaniwarti,2004). Analisa biaya ini dapat diukur dengan menghitung unit 

cost dan mengetahui cost recovery rate (CRR) dari suatu jasa pelayanan yang 

disediakan oleh organisasi publik dalam hal ini rumah sakit umum daerah. 

Perpektif Pelanggan 

Perpektif Finansial 

Perpektif Proses Bisnis Internal 

Perpektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
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Hasil yang diharapkan adalah didapatkannya nilai persentase kemampuan 

rumah sakit menutup biayanya dari pendapatan retribusi pasien.  

2.3.2 Perspektif Pelanggan  

     Pelayanan publik menyangkut dua faktor penting yaitu pemerintah sebagai 

penyedia barang dan jasa dan konsumen atau masyarakat sebagai pengguna 

barang dan jasa. Dalam hal ini barang dan jasa oleh pemerintah adalah 

pelayanan kesehatan. Sedangkan masyarakat sebagai pelanggan tentu dapat 

mengkoreksi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. 

      Menurut Kotler (1995: 46) , kepuasan pelanggan adalah: 

     “ Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil 

yang dirasakan dibandingkan dengan pengharapannya” 

     Tingkat kepuasan pelanggan merupakan fungsi  dari harapan pelanggan 

dengan   kinerja yang dirasakannya. Jika kinerjanya dibawah pengharapannya, 

maka pelanggan akan kecewa, sedangkan apabila kinerjanya sesuai bahkan 

melebihi harapannya maka dia akan merasa puas dan senang. 

     Dengan pertimbangan tersebut maka kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan sangat diutamakan mengingat keduanya mempunyai pengaruh yang 

besar untuk keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat. 

     Menurut Supranto (1997) batas kesesuaian antara harapan dan kenyataan 

pelayanan yang dirasakan pelanggan diberikan batas kepuasan di bidang jasa 
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pelayanan yaitu 90%. Batasan ini bukan batasan baku karena dalam buku yang 

sama Latham (1979) menentukan tingkat kepuasan pasien sebesar 80%. 

     Menurut Wijono dalam Yaniwarti (2004) kepuasan pelanggan yang 

berkaitan dengan dimensi mutu antara lain : 

1. Kompetensi Teknis 

Kompetensi teknis terkait dengan keterampilan, kemampuan dan penampilan 

petugas, manajer, staf pendukung. Kompetensi teknis berkaitan dengan 

bagaimana cara petugas mengikuti standar pelayanan yang ditetapkan yaitu 

dapat dipertanggungjawabkan atau diandalkan, ketepatan, ketahanan uji, dan 

konsistensi. 

2. Akses terhadap pelayanan kesehatan 

Akses terhadap pelayanan berarti pelanggan tidak terhalang oleh keadaan 

geografis, sosek, budaya, organisasi atau hambatan bahasa. Akses geografis 

diukur dari jenis transportasi, jarak, waktu perjalanan, dan hambatan fisik lain 

yang dapat menghalangi seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 

Akses ekonomi berkaitan dengan kemampuan memberikan pelayanan 

kesehatan yang perbiayaannya terjangkau pasien. Akses sosial atau budaya 

berkaitan dengan diterimanya pelayanan yang dikaitkan dengan nilai budaya, 

kepercayaan, dan perilaku. Akses organisasi berkaitan dengan sejauh mana 

pelayanan di atur untuk kenyamanan pasien, jam kerja klinik, waktu tunggu. 

Akses bahasa berarti bahwa pelayanan yang diberikan dalam bahasa atau dialek 

setempat yang dipahami pasien. 
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3. Efektivitas 

Kualitas pelayanan kesehatan tergantung efektivitas yang menyangkut norma 

pelayanan kesehatan dan petunjuk klinis sesuai standar yang ada. 

4. Hubungan antar manusia 

Berhubungan dengan interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien, 

pimpinan dan petugas, dan antara tim kesehatan dengan masyarakat. 

5. Efisiensi 

Merupakan dimensi yang paling penting dari mutu karena efisiensi akan 

mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan. 

6. Kelangsungan pelayanan 

Pelanggan menerima pelayanan yang lengkap yang dibutuhkan tanpa 

mengulangi prosedur diagnosa yang tidak perlu. 

7. Keamanan 

Mengurangi efek samping atau bahaya lain yang berkaitan dengan pelayanan. 

8. Kenyamanan 

Keramahan atau kenikmatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang tidak 

berhubungan langsung dengan efektifitas klinis, tetapi dapat mempengaruhi 

kepuasan pasien dan mempengaruhi bersedianya untuk kembali ke fasilitas 

kesehatan tersebut. Selain itu kenyamanan, kebersihan dan privasi juga sangat 

berperan. 
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2.3.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

     Menurut Mahsun (2006:171) perpektif bisnis internal mencakup indikator 

produktivitas, kualitas, waktu penyerahan, waktu tunggu dan sebagainya. 

Indikator ini memungkinkan penilaian kinerja untuk menentukan apakah proses 

telah mengalami peningkatan, sejajar dengan benchmark, dan atau mencapai 

target dan sasaran. Teknik pengukuran perspektif ini dapat melalui data primer 

skala likert seperti kuisioener maupun data sekunder yang menunjukkan rasio-

rasio kinerja. 

     Selain itu, dalam proses bisnis internal balanced scorecard manajemen 

harus mengidentifikasi proses yang paling kritis untuk tujuan peningkatan nilai 

bagi pelanggan (perspektif pelanggan). Banyak organisasi memfokuskan untuk 

melakukan peningkatan proses operasional. Yang biasanya digunakan untuk 

balanced scorecard adalah model rantai nilai proses bisnis internal yang terdiri 

dari tiga komponen utama yaitu : 

1. Proses inovasi yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan masa kini dan masa 

mendatang serta mengembangkan solusi baru untuk kebutuhan tersebut. 

Misalnya solusi yang dilakukan adalah meluncurkan produk baru, memberikan 

solusi yang unik, mempercepat penyerahan produk atau layanan jasa ke pasar. 

2. Proses operasional yang mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan dalam 

proses operasional serta mengembangkan solusi masalah yang terdapat dalam 

proses operasional demi meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan 
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kualitas produk dan proses, memperbaiki waktu siklus sehingga meningkatkan 

penyerahan produk berkualitas tepat waktu. 

3. Proses pelayanan, berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan, seperti 

pelayanan purna jual, menyelesaikan masalah yang timbul pada pelanggan pada 

kesempatan pertama dengan cepat, melakukan tindak lanjut secara proaktif dan 

tepat waktu. 

Sumber : Gasperz dalam Yaniwarti (2004:33)      

     Berdasarkan Yanmedik Depkes (2002) dalam Yaniwarti (2004) proses 

operasional dan proses pelayanan dapat dilihat dari pertumbuhan produktivitas 

dan berkaitan dengan pertumbuhan hari perawatan inap, efisiensi pelayanan 

yang berkaitan dengan dengan rasio pasien rawat inap dengan dokter, rasio 

pasien rawat inap dengan perawat, BOR, Average Length of Stay (hari), Bed 

Turn Over (kali), Turn Over Interval (hari), dan pertumbuhan daya saing yang 

diukur melalui perbandingan pendapatan bruto tahun berjalan terhadap 

pendapatan bruto tahun lalu.   

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Inovasi dan Operasional Rumah Sakit 

No Variabel Indikator Bobot Ideal 

A Inovasi    

1. Penciptaan produk/jasa pelayanan baru, 

pengembangan system manajemen mutu, dan 

penguasaan teknologi baru 

- Tidak ada 

- Ada sampai tahap proposal 

- Dilakukan sebagian 

- Dilaksanakan sepenuhnya 

0.0 

0,25 

1,5 

2 

2 

B Proses Operasional    
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1 Pertumbuhan produktivitas : 

Pertumbuhan hari pasien rawat inap (perbandingan 

antara hari perawatan tahun ini dengan hari 

perawatan tahun lalu) 

< 0,85 

0,85 – 0,94 

0,95 – 1,04 

1,05 – 1,14 

1,15 – 1,24 

> 1,25 

0 

0,3 

0,6 

1,2 

1,6 

2 

2 

2 Efisiensi : 

a. Rasio pasien rawat inap dengan dokter 

(perbandingan jumlah pasien rawat inap per hari 

dengan jumlah dokter yang melayani per hari) 

< 15 orang 

15 – 24 orang 

25 – 30 orang 

31 – 40 orang 

> 41 orang  

0,25 

0,5 

1 

0,5 

0,25 

1 

 b. Rasio pasien rawat inap dengan perawat      

(perbandingan jumlah pasien rawat inap per hari 

dengan jumlah perawat yang melayani per hari) 

< 2 orang 

2 – 3 orang 

4 – 6 orang 

6 – 10 orang 

> 40 orang 

0,25 

0,5 

1 

0,5 

0,25 

1 

 c. Bed Occupation Rate (jumlah hari perawatan  

per tahun di bagi dengan jml TT dikali 365 hari) 

> 100% 

96 – 100% 

86 – 95% 

70 – 85% 

60 – 69% 

50 – 59% 

< 50% 

0,5 

1 

1,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

2 

 d. Average Length of Stay (jmlah hari perawatan 

pasien/tahun dibagi dengan jumlah pasien keluar) 

> 15 hari 

12 – 15 hari 

10 – 12 hari 

6 – 9 hari 

4 – 6 hari 

2 – 4 hari 

< 2 hari 

0,5 

1 

1,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

2 

 e. Bed Turn Over(jumlah pasien keluar(hidup/mati) 

per tahun dibagi dengan jumlah TT) 

 

≥ 70 kali 

60 – 70 kali 

50 – 60 kali 

0,5 

1 

1,5 

2 
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40 – 50 kali 

30 – 40 kali 

20 – 30 kali 

< 20 kali 

2 

1,5 

1 

0,5 

 f. Turn Over Interval (jumlah TT x 365 – hari 

perawatan riil per tahun di bagi dengan jumlah 

pasien keluar) 

< 1 hari 

1 – 2 hari  

2 – 3 hari 

3 – 4 hari 

4 – 5 hari 

> 5 hari 

1 

1,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

2 

3 Pertumbuhan daya saing 

( pendapatan bruto tahun berjalan di bagi dengan 

pendapatan bruto tahun lalu) 

< 0,85 

0,85 – 0,94 

0,95 – 1,04 

1,05 – 1,14 

1,15 – 1,24 

> 1,25 

0 

0,24 

0,8 

1,2 

1,6 

2 

2 

 SKOR TOTAL   16 

Sumber : Yanmedik Depkes dalam Yaniwarti (2004) 

 

2.3.4 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran  

     Perspektif pertumbuhan dan pembelajran dalam organisasi sektor publik 

difokuskan untuk terus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi 

pelanggan dan stakeholdernya. Sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada 

perspektif ini akan berpengaruh terhadap perspektif lainnya. Beberapa sasaran 

dan tujuan untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini antara lain 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai atau kemampuan pegawai 

serta peningkatan motivasi pegawai. 



46 
 

     Kaplan dan Norton dalam Mutaqien (2006) menyatakan organisasi tidak 

hanya menekankan investasi peralatan saja tetapi organisasi juga harus 

berinvestasi dalam infrastruktur manusia, system dan prosedur jika ingin 

mencapai pertumbuhan jangka panjang. Tiga kategori utama untuk perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran adalah 1) Kemampuan karyawan 2) 

Kemampuan sistem informasi 3) Motivasi, penguasaan wewenangdan 

penjajaran. 

     Berdasarkan ketiga kategori utama tersebut maka kualitas suatu pelayanan 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan karyawan, motivasi serta kemampuan 

informasi, disamping itu akses pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh 

rumah sakit khususnya instalasi rawat inap juga menjadi bagian penting dalam 

menilai perpektif pertumbuhan dan pembelajaran dalam penelitian ini.   


