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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang menggunakan konsep Balanced 

Scorecard untuk perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses 

bisnis internal, dan juga perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan data sekunder tahun 2010 – 2012 dan 

data primer untuk mengukur kepuasan pelanggan dan karyawan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang secara keseluruhan bila diukur dengan 

menggunakan konsep Balanced Scorecard bisa dikatakan “cukup”. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada setiap perspektif, dimana pada perspektif pelanggan yakni pada 

indikator kepuasan pelanggan menunjukkan hasil puas dengan jumlah sebesar 

13560, pada indikator retensi pelanggan menunjukkan hasil  yang fluktuatif yakni 

mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 44% menjadi 49% pada tahun 2011, 

sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 45%, pada indikator 

akuisisi pelanggan juga menunjukkan hasil yang fluktuatif yakni  menurun dari 

56% pada tahun 2010 menjadi 51% pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 

mengalami kenaikan menjadi 55%. Pada perspektif keuangan untuk rasio 

ekonomi menunjukkan hasil yang cukup ekonomis, rasio efisiensi tahun 2010 

menunjukkan hasil yang efisien, namun tahun 2011 dan 2012 menunjukkan hasil 

yang tidak efisien, sedangkan pada rasio efektivitas di RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang sudah bisa dikatakan efektif, hal ini terbukti dari 

tercapainya anggaran pendapatan yang telah dibuat. Pada perspektif proses bisnis 

internal (BOR, TOI, BTO, ALOS, GDR, NDR) secara keseluruhan dinilai 

“cukup". Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yakni pada indikator 

kepuasan karyawan menunjukkan hasil sebesar 8461 yang berarti karyawan 

merasa agak puas, pada indikator retensi karyawan menunjukkan hasil yang 

cukup, sedangkan produktivitas karyawan menunjukkan hasil yang kurang. Hal 

ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya persentase absensi karyawan yang 

tercermin dalam indikator produktivitas karyawan. 

 

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Rumah Sakit, Balanced Scorecard 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to measure performance RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang by using the concept Balanced 

Scorecards referring to four perspective which are, customers perspective, 

financial perspective, internal business process perspective, and also growth and 

learning perspective. The research used descriptive method by using secondary 

data among years of 2010 – 2012 and primary data to measure employees and 

patients satisfaction 

The results showed that the performance of RSUD "Kanjuruhan" Malang 

Kepanjen measured using Balanced Scorecard overall can be concluded to be 

"adequate”. The results can be seen in every perspective, which perspective of the 

customer on the customer satisfaction indicator shows “satisfied”result with the 

amount of 13560, the indicator of customer retention shows fluctuative result from 

year 2010 increased by 44 % to 49 % in 2011, while in 2012 decreased to 45 %, 

on customer acquisition indicators also showed fluctuative result that declined 

from 56 % in 2010 to 51 % in 2011, while the year 2012 increased to 55%. In 

financial perspective for the economic ratio showed “fairly economical” result, 

efficiency ratio in 2010 showed “efficient” result, but in 2011 and 2012 showed 

that the result are “not efficient”, while the ratio of the effectiveness in RSUD 

"Kanjuruhan" Kepanjen Malang was able to be “effective”, it is evidenced from 

the achievement of revenue budget has been made. In internal business process 

perspective (BOR, TOI, BTO, ALOS, GDR, NDR) as a whole was rated 

"adequate". In the learning and growth perspective on employee satisfaction 

indicator shows the results for 8461, which means employees feel “rather 

satisfied”, on employee retention indicator show “adequate” results, while the 

productivity of the employees showed “poor” result. This is evidenced by the 

increasing percentage of employee absences are reflected in employee 

productivity indicators. 

 

Keywords: Measuring Performance, Hospital, Balanced Scorecard. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Era Reformasi merupakan suatu upaya untuk menciptakan cara yang lebih 

baik dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan 

organisasi sektor publik dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, 

organisasi sektor publik membutuhkan alat ukur untuk mengukur kinerja suatu 

organisasi pemerintahan. Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam 

pelayanan publik. Penerapan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik 

membantu dalam mengetahui efektivitas kinerja organisasi tersebut. Pengukuran 

kinerja juga dapat mendeteksi kelemahan yang terjadi pada organisasi sektor 

publik sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Dalam 

sistem pengukuran kinerja terdapat strategi dan indikator keberhasilan yang telah 

ditentukan oleh manajemen. Indikator keberhasilan tersebut dinilai dari faktor 

keberhasilan pada masa kini dan masa yang akan datang. Dari sistem pengukuran 

kinerja tersebut diharapkan dapat menciptakan mekanisme perbaikan lingkungan 

organisasi yang berhasil dalam menerapkan strategi organisasi sektor publik.  

Seiring dengan perubahan itu, pengukuran kinerja tradisional tidak lagi 

relevan dan reliable untuk digunakan. Hal ini mendorong organisasi dalam 

menerapkan pengukuran kinerja yang modern. Pengukuran kinerja yang 

dilakukan pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang saat ini 

menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari indikator kapasitas 

pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit dan indikator angka kematian 
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pasien yang dirawat di rumah sakit. Pengukuran kinerja yang dilakukan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang menggunakan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) selama ini belum mencakup pengukuran kinerja secara keseluruhan 

seperti pengukuran kepuasan pelanggan, kinerja keuangan, dan kinerja karyawan 

sehingga pengukuran kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) ini dirasa belum maksimal. Hal ini karena pengukuran kinerja 

menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak dapat mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan (pasien) yang merupakan tujuan utama bagi pengukuran 

kinerja organisasi sektor publik. Begitu juga dengan pengukuran kinerja 

keuangan, meskipun tidak berorientasi pada laba, pengukuran kinerja keuangan 

ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam 

menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas mengukur 

kemampuan organisasi membelanjakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan 

efektif. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 

pemerintah namun belum diterapkan pada kinerja pada RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang.  

Berikut merupakan perbedaan pengukuran kinerja dengan menggunakan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan pengukuran kinerja RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang saat ini, dan Pengukuran Kinerja 

menggunakan metode Balanced Scorecard: 
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Tabel 1.1 

Perbedaan Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator Kinerja Utama 

dengan Balanced Scorecard 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Balanced Scorecard 

Kapasitas 

pelayanan 

kesehatan 

perorangan 

dirumah sakit 

1. ALOS (Average Lenght 

of Stay) 

Perspektif 

Pelanggan 1. Kepuasan Pelanggan 

2. BOR (Bed Occupancy 

Ratio) 2. Akuisisi Pelanggan  

3. TOI (Turn Over 

Internal) 3. Retensi Pelanggan 

4. BTO (Bed Turn Over 

Rate) 

Perspektif 

Keuangan 1. Rasio Ekonomis 

Angka kematian 

pasien dirawat 

dirumah sakit 

1. GDR (Gross Death 

Rate) 2. Rasio Efektivitas 

2. NDR (Net Death Rate) 3. Rasio Efisiensi 

Perspektif 

Proses Bisnis 

Internal 

1. Persentase Inovasi 

2. Proses Operasi: 

   1) Jumlah kunjungan 

rawat jalan 

   2) Jumlah kunjungan rawat 

inap: 

     a. ALOS (Average Lenght 

of Stay) 

     b. BOR (Bed Occupancy 

Ratio) 

     c. TOI (Turn Over 

Internal) 

     d. BTO (Bed Turn Over 

Rate) 

     e. GDR (Gross Death 

Rate) 

     f. NDR (Net Death Rate) 

Perspektif 

Pembelajaran 

dan 

Pertumbuhan 

1. Kepuasan Karyawan 

2. Retensi Karyawan 

3. Produktivitas Karyawan 

 

Dari tabel diatas pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya 

mengukur 2 indikator, indikator kapasitas pelayanan kesehatan perorangan di 

rumah sakit mencakup tingkat hunian rumah sakit (Bed Occupancy Rate), rata-

rata lama pasien dirawat (Average Length of Stay), rata-rata lama tempat tidur 

kosong/tidak terisi (Turn Over Interval), dan frekuensi pemakaian tempat tidur 
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dalam kurun waktu tertentu (Bed Turn Over). Sementara itu, indikator angka 

kematian pasien dirawat di rumah sakit mencakup angka kematian umum tiap 

1.000 pasien keluar rumah sakit (Gross Death Rate) dan angka kematian lebih 

dari sama dengan 48 jam tiap 1.000 pasien keluar rumah sakit (Net Death Rate). 

Sedangkan pengukuran kinerja menggunakan metode Balanced Scorecard 

mencangkup 4 aspek, yaitu perspektif Pelanggan, Perspektif Keuangan, Perspektif 

Proses Bisnis Internal, serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. 

Banyaknya organisasi sektor publik termasuk rumah sakit ataupun 

organisasi publik lain yang telah menggunakan Balanced Scorecard dalam 

mengukur kinerja organisasinya. Pada awalnya Balanced Scorecard hanya 

digunakan oleh organisasi swasta. Namun seiring berjalannya waktu Balanced 

Scorecard juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik 

dengan beberapa perubahan dan penyesuaian tambahan dari konsep Balanced 

Scorecard pada organisasi swasta. Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan 

strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam empat 

perspektif: finansial, pelanggan, proses bisnis intenal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan (Kaplan dan Norton 2000:22). Organisasi swasta bertujuan akhir 

pada perspektif keuangan atau laba, sedangkan organisasi sektor publik bertujuan 

akhir pada kepuasan dalam hal pelayanan terhadap pelanggan. Balanced 

Scorecard terus berkembang dalam mengaplikasikan karakteristik pada organisasi 

sektor publik. Rumah sakit merupakan contoh organisasi sektor publik di bidang 

kesehatan yang juga dihadapkan pada kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan 

masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit juga memiliki strategi dalam 

peningkatan pelayanan masyarakat dan kualitas kinerja berkelanjutan.  
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RSUD berada di bawah naungan pemerintah daerah yang bergerak pada 

organisasi sektor publik dan memberikan jasa kesehatan kepada masyarakat. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Keputusan Bupati 

Malang Nomor 180/232/KEP/421.013/2009 tentang penetapan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh merupakan 

upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik di bidang 

kesehatan kepada masyarakat. RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen sebagai salah satu 

fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang 

sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan di 

Kabupaten Malang khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.  RSUD 

sebagai instansi pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban 

dalam aspek keuangan maupun non keuangan. Pemerintah daerah maupun 

masyarakat merupakan pengguna jasa RSUD. Oleh sebab itu, perlu adanya 

Balanced Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja.  

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat diwujudkan dengan 

penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yang dirumuskan 

dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang. Indikator keberhasilan merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

evaluasi tiap periode secara berkesinambungan dengan menggunakan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 

SPM yang disusun dan dibuat harus dapat diterapkan secara tepat karena akan 
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berdampak terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik dari segi 

perencanaan pembiayaan dan pertanggungjawaban. Untuk itu diperlukan suatu 

rumusan SPM pada RSUD “Kanjuruhan” sebagai unit pelayanan publik yang 

menerapkan pola BLUD di bidang kesehatan yang tidak lain merupakan 

parameter jenis-jenis layanan, indikator, dan standar pencapaian kinerja 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh RSUD “Kanjurhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang. 

Pentingnya RSUD sebagai peran strategis dalam meningkatkan pelayanan 

kesehatan masyarakat. Maka diperlukan adanya manajemen berbasis kinerja 

dalam menghadapi perubahan di lingkungan organisasi dengan menggunakan 

metode Balanced Scorecard. Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Rumah 

Sakit dengan Penerapan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang)”. 

 

1.2 Motivasi Penelitian  

1. Peneliti menjadikan metode Balanced Scorecard sebagai fokus utama 

untuk pengukuran kinerja rumah sakit yang diteliti. Hal ini dikarenakan 

Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja yang modern dan 

powerfull untuk mendongkrak kinerja organisasi. Untuk memperbaiki 

pengukuran kinerja lama, perlu diterapkannya metode Balanced Scorecard 

dalam pengukuran kinerja rumah sakit agar semua aspek kinerja dapat 

diukur dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti 
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pengukuran kinerja rumah sakit dengan menerapkan metode Balanced 

Scorecard. 

2. Balanced Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik karena 

Balanced Scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif 

finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan non-finansial. Hal tersebut 

sejalan dengan sektor publik yang menempatkan laba bukan sebagai 

ukuran kinerja utama namun pelayanan yang cenderung bersifat kualitatif 

dan nonkeuangan (Mahmudi, 2007:133). Oleh karena itu, Balanced 

Scorecard perlu diterapkan pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang agar dapat berkembang dengan baik menuju pelayanan 

yang prima.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Uraian latar belakang tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kinerja 

merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam suatu pelayanan 

masyarakat sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan begitu saja. Dengan 

demikian, perlu adanya Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja rumah sakit 

dari berbagai perspektif, yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, 

perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Berpijak dari uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana 

pengukuran kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dengan 

metode Balanced Scorecard? 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengukur kinerja dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard melalui empat perspektif pada RSUD 

Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang: 

1. Perspektif pelanggan: 

a. Kepuasan Pelanggan 

b. Akuisisi Pelanggan  

c. Retensi Pelanggan 

2. Perspektif keuangan: 

a. Rasio Ekonomis 

b. Rasio Efektivitas 

c. Rasio Efisiensi 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal: 

a. Persentase Inovasi 

b. Proses Operasi 

i. Jumlah kunjungan rawat jalan 

ii. Jumlah kunjungan rawat inap 

1. ALOS (Average Lenght of Stay) 

2. BOR (Bed Occupancy Ratio) 

3. TOI (Turn Over Internal) 

4. BTO (Bed Turn Over Rate) 

5. GDR (Gross Death Rate) 

6. NDR (Net Death Rate) 
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4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan: 

a. Kepuasan Karyawan 

b. Retensi Karyawan 

c. Produktivitas Karyawan 

Dari keempat perspektif tersebut hanya perspektif proses bisnis internal 

yang terdiri dari proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan purna jual 

tidak diukur secara lengkap, yakni menyangkut proses layanan purna jual. Hal ini 

berkaitan dengan status rumah sakit sebagai entitas yang memberi pelayanan 

kesehatan kepada publik yang bersifat nonprofit. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berpijak pada paparan rumusan masalah yang terkait dengan pelaksanaan 

maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengukur 

kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dalam menerapkan 

metode Balanced Scorecard. 

 

1.6 Kontribusi Penelitian 

Balanced Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor publik sebagai 

pengukuran kinerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (value) 

terhadap upaya penerapan Balanced Scorecard sebagai pengukuran kinerja pada 

RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Kontribusi penelitian yang 

ingin dicapai antara lain: 
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1.6.1 Kontribusi Teori 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah bukti empiris bahwa 

teori pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja rumah sakit menggantikan pengukuran kinerja 

tradisional. 

1.6.2 Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian ini mempunyai kontribusi praktik yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki praktik-praktik dalam pengukuran kinerja yang ada atau dapat 

diterapkan dalam praktik sesungguhnya di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pelayanan Publik 

2.1.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Warga negara 

berharap agar pelayanan publik dapat melayani masyarakat dengan kejujuran dan 

dapat mengelolala sumber penghasilan secara tepat, serta dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena pelayanan publik yang adil dan 

dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan kepercayaan untuk masyarakat. 

Maka sangat dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan 

publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. 

2.1.2 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu 

(Bharata, 2004:11): 

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 

dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 

2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 

(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia 

layanan. 

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
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4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 

sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 

pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas 

barang atau jasa yang mereka nikmati. 

 

2.1.3 Prinsip Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip 

pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam (Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara) Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 (Ratminto dan 

Winarsih, 2007) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 

harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 

2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu: Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

e. Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana: Tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 

h. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan: Pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, 

toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah 

bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang 

maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada prinsip 

pelayanan. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Pengertian kualitas pelayanan publik adalah sejauh mana sebuah fasilitas 

umum (publik) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. 

Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, 

hubungan kualitas dengan pelayanan dikemukakan oleh Sampara Lukman bahwa:  

“kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai 

dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam 

memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan 

sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik” (Lukman, 1999). Menurut Goetsh 

dan Davis (dalam Tjiptono, 1996) mengartikan kualitas sebagai suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. Hal ini berarti apabila jasa atau layanan 

yang diterima rendah, dari yang diharapkan oleh pelanggan atau masyarakat maka 

dipersepsikan buruk, suatu layanan yang diberikan aparatur pemerintah itu harus 

menjamin efisiensi dan keadilan serta harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas 

merupakan harapan bagi semua pelanggan. 
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2.2.1 Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan  

Berdasarkan pendapat Zeithaml (1990) yang mengatakan Kualitas 

servequal mengandung Tangibles yaitu tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, 

personil dan bahan komunikasi. Reliability yaitu kemampuan memenuhi 

pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya, dan tepat. Responsiveness yaitu 

kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tepat. 

Assurance yaitu pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk 

menerima kepercayaan dan kerahasian. Emphaty yaitu perhatian individual 

diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan. Kualitas Pelayanan adalah 

karakteristik pelayanan publik yang terungkap dari Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Dari definisi konseptual tersebut, 

variabel Kualitas Pelayanan dijabarkan menjadi 5 dimensi sebagai berikut: 

1. Dimensi Tangible (bukti fisik) adalah merupakan suatu service yang bisa 

dilihat, bisa dicium dan bisa dirabah, maka aspek Tangible menjadi 

penting sebagai ukuran terhadap pelayanan. Pelanggan akan menggunakan 

indra penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan. Tangible yang 

baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat yang bersamaan 

aspek Tangible ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi 

harapan pelanggan. Karena Tangible yang baik, maka harapan responden 

menjadi lebih tinggi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima 

indikator dalam mengukur dimensi Tangible yaitu indikator kebersihan, 

ruang tunggu pelayanan, kelengkapan peralatan, penampilan petugas 

pelayanan, dan petunjuk arah. 
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2. Dimensi Reliability (Kepercayaan) yaitu dimensi yang mengukur 

keandalan dari organisasi dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggannya. Dibandingkan dengan 4 dimensi kualitas pelayanan 

lainnya, yaitu Responsiveness, Assurance, Emphaty dan Tangible, dimensi 

ini sering dipersepsikan paling penting bagi pelanggan dari berbagai 

industri jasa. Ada dua aspek dari dimensi ini. Pertama adalah kemampuan 

organisasi untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan. Kedua 

adalah seberapa jauh suatu organisasi mampu memberikan pelayanan yang 

akurat atau tidak ada error. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

lima indikator untuk mengukur dimensi Reliability yaitu indikator 

ketepatan waktu, kecakapan dalam menghadapi keluhan, keandalan 

petugas dalam memudahkan teknis pelayanan, keandalan petugas dalam 

memberikan informasi pelayanan, serta keandalan petugas dalam 

memudahkan teknis pelayanan. 

3. Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) adalah dimensi kualitas 

pelayanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan 

pelayanan hampir dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderungan 

naik dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

lima indikator dalam mengukur dimensi Responsiveness yaitu indikator 

respon petugas pelayanan terhadap keluhan pelanggan, respon pelayanan 

terhadap saran pelanggan, respon petugas pelayanan terhadap kritik warga, 

ketanggapan petugas pelayanan, dan pelayanan sesuai prosedur.  

4. Dimensi Assurance (Jaminan) yaitu dimensi kualitas yang berhubungan 

dengan kemampuan perusahaan dan perilaku front-line staf dalam 
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menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para pelanggannya, ada 

4 aspek dari dimensi ini, yaitu keramahan, kompetensi, kredibilitas dan 

keamanan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima indikator 

untuk mengukur dimensi Assurance yaitu indikator pengetahuan dan 

kemampuan petugas pelayanan, pengetahuan teknis petugas pelayanan, 

pengetahuan sosial petugas pelayanan, sifat dapat dipercaya, kemampuan 

petugas administrasi dalam memberikan pelayanan. 

5. Dimensi Emphaty (Empati) adalah dimensi kelima dari kualitas pelayanan. 

Secara umum, dimensi ini memegang dipersepsi kurang penting 

dibandingkan dimensi Reliability dan Responsiveness di mata kebanyakan 

pelanggan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima indikator 

dalam mengukur empati yaitu, indikator komunikasi, memahami 

kebutuhan pelanggan, perhatian petugas pelayanan, kepedulian petugas 

pelayanan, keramahan petugas pelayanan. 

 

2.3 Kinerja 

2.3.1 Definisi Kinerja 

Beberapa pengertian kinerja menurut beberapa pakar dikemukakan berikut 

ini. Rai (2008:280) mendefinisikan “kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi 

yang diperlihatkan atau kemampuan kerja”. Rivai dan Sagala (2011:548-549) 

mendefinisikan “kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan”. 

Bastian (2006:274) mendefinisikan “kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi”. Berdasarkan berbagai pandangan definisi 
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kinerja, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian atas 

program, kegiatan, atau kebijakan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Serta 

dapat dikatakan sebagai hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan dengan 

melihat perbandingan atas pencapaian target terhadap kriteria-kriteria yang telah 

ada dan disusun oleh organisasi sebelumnya. Dalam penelitian ini dilakukan 

untuk melihat penerapan Balanced Scorecard sebagai pengukuran kinerja suatu 

organisasi. 

2.3.2 Pengertian Pengukuran Kinerja 

Menurut Rai (2008:282) bahwa “pengukuran kinerja merupakan suatu 

proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi 

pemerintah”. Menurut Bastian (2006:275) “pengukuran kinerja merupakan 

manajemen pencapaian kinerja”. Menurut Yuwono (2007:23), pengukuran kinerja 

adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam 

rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian 

digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi 

pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana organisasi memerlukan penyesuaian-

penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Mulyadi (2001:14) 

mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai penentu secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan pekerja berdasarkan sasaran, 

standar, dan kriteria yang telah disiapkan sebelumnya.  

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk 

mengetahui tingkat kinerja organisasi, apakah organisasi tersebut telah berjalan 



18 
 

 

dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai 

prestasi organisasi apakah sudah mencapai tujuan organisasi yang diinginkan atau 

justru mengalami kemunduran. Hasil pengukuran kinerja yang diperoleh dapat 

dijadikan pedoman bagi organisasi untuk memperhatikan indikator kinerjanya dan 

melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

2.3.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

“Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem  yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 

melalui alat ukur finansial dan nonfinansial” (Mardiasmo, 2002:121). Definisi 

tersebut menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja dapat digunakan untuk 

membantu manajer dalam menilai sejauh mana organisasi telah berhasil mencapai 

tujuannya melalui strategi-strategi yang sudah disusun sebelumnya dan diukur 

dengan menggunakan alat ukur keuangan dan non keuangan. Menurut Rai (2008: 

17) “pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan 

antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan”. Sehingga, diharapkan kinerja 

aktual akan berjalan beriiringan dengan kinerja yang diharapkan, karena 

pengukuran kinerja merupakan alat untuk mengukur kesuksesan organisasi. 

Menurut (Mahmudi, 2007:12) mengatakan bahwa “Masyarakat akan menilai 

kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam 

memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas”.  

2.3.4 Tujuan Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil 
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yang diinginkan. Pengukuran kinerja juga akan diukur secara berkelanjutan yang 

nantinya akan memberikan umpan balik pada organisasi, sehingga upaya 

perbaikan kinerja terus menerus akan tercapai pada keberhasilan masa datang. 

Tujuan pengukuran kinerja menurut (Mardiasmo, 2002:122) adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan 

bottom up) 

b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi 

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence, 

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif yang rasional. 

2.3.5 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2001:416): 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian personel secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan 

personel, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan personel dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi evaluasi program pelatihan personel. 

4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. 

Sedangakan menurut (Bastian, 2006:275), manfaat sistem pengukuran kinerja 

adalah sebagai berikut: 
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1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk 

pencapaian kinerja. 

2. Memastikan tercapaianya skema kinerja yang disepakati. 

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 

membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kinerja. 

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang 

dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah 

disepakati. 

5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan, 

10. Mengungkap permasalahan yang terjadi. 

 

 

2.4 Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan pendekatan yang menerjemahkan visi dan 

strategi perusahaan kedalam tujuan-tujuan dari pengukuran-pengukuran yang 

dilihat dari empat perspektif serta menerjemahkan visi unit bisnis dan strateginya 

kedalam tujuan dan pengukuran yang berwujud.  

Perspektif/Faktor yang dinilai   Misi atau Visi 

Perspektif Customer

Perspektif Bisnis 
Internal

Perspektif 
Pembelajaran dan 

Pertumbuhan

Perspektif Keuangan

Customer yang puas

Peraonel yang 
produktif dan 
berkomitmen

Berkemampuan 
menghasilkan 

finansial

 

Gambar 2.1: Penilaian Kinerja dalam Balanced Scorecard  

Sumber: Bastian (2006:279) 

 

 



21 
 

 

2.5 Balanced Scorecard 

Beberapa pengertian Balanced Scorecard menurut beberapa pakar 

dikemukakan berikut ini. Balanced Scorecard menurut Atkinson dalam Yuwono, 

(2007:8), Balanced Scorecard adalah “A measurement and management system 

that views a business process, and learning and growth”, yang berarti pengukuran 

dan sistem manajemen penilaian kinerja dengan empat perspektif yaitu, keuangan, 

pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut 

Rangkuti (2011:3-4), Balanced Scorecard adalah “kartu skor yang digunakan 

untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi 

keuangan dan nonkeuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang serta 

melibatkan faktor internal dan eksternal”. Menurut Mulyadi (2001:3), Balanced 

Scorecard terdiri dari dua kata yaitu: 

a. Balanced (berimbang): menunjukan bahwa kinerja eksekutif diukur secara 

berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek 

dan jangka panjang, internal dan eksternal.  

b. Scorecard (kartu skor): kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil 

kinerja seseorang dan juga dapat digunakan untuk merencanakan skor 

yang hendak diwujudkan personel dimasa depan, dibandingkan dengan 

hasil kinerja sesungguhnya. 

Berdasarkan berbagai pandangan definisi Balanced Scorecard, dapat 

disimpulkan bahwa Balanced Scorecard yaitu suatu sistem pengukuran kinerja 

organisasi dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu. Ukuran tersebut 

merupakan penjabaran dari visi, misi organisasi yang terbagi dalam empat 
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perspektif yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses 

bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.  

Balanced Scorecard melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja 

masa lalu dengan ukuran pendorong (drivers) kinerja masa depan (Kaplan dan 

Norton, 2000:7). Sedangkan konsep Balanced Scorecard menurut Mulyadi 

(2001:7) adalah: 

Suatu konsep pengukuran kinerja yang memberikan kerangka 

komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran strategik. 

Sasaran strategik yang komprehensif itu dapat dirumuskan ke dalam 

Balanced Scorecard, karena Balanced Scorecard menggunakan empat 

perspektif yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat 

dipisahkan yang  merupakan indikator pengukuran kinerja yang saling 

melengkapi dan saling memiliki hubungan sebab-akibat. 

Dengan demikian, dalam menyusun Balanced Scorecard hendaknya diawali 

dengan pendalaman tentang visi dan misi suatu organisasi terlebih dahulu. Salah 

satu yang paling berguna dalam teori Balanced Scorecard adalah peta strategi 

Balanced Scorecard. (Kaplan dan Norton, 2000) Peta pengembangan strategi 

mengilustrasikan dengan jelas strategi perusahaan dan juga mengukur kesuksesan 

suatu strategi. Berikut ini adalah pola untuk ilustrasi peta strategi: 

 
Gambar 2.2: Peta Strategi  Balanced Scorecard (Koplan dan Norton, 2000) 
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Balanced Scorecard merupakan sistem pengukuran manajemen kinerja organisasi 

secara komprehensif yang meliputi aspek finansial dan non finansial. Dalam 

Balanced Scorecard ukuran finansial yang menunjukkan kinerja masa lalu 

dilengkapi dengan ukuran-ukuran non finansial yang menunjukkan penggerak 

(drivers) bagi kinerja masa yang akan datang (Kaplan dan Norton, 1996:8). 

Balanced Scorecard memandang kinerja melalui empat perspektif yaitu perspektif 

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

pertumbuhan dan pembelajaran.  

2.5.1 Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard mengukur empat perspektif yang berbeda tetapi 

mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai sasaran strategi yang sudah 

direncanakan oleh organisasi. Keempat perspektif tersebut saling berkaitan yang 

nantinya akan berusaha meningkatkan kinerja organisasi. Keempat perspektif 

tersebut diuraikan berikut ini: 

2.5.1.1 Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan merupakan sumber pendapatan organisasi yang 

merupakan salah satu komponen dari sasaran keuangan organisasi. Menurut 

Kaplan dan Norton (2000:55) mengatakan bahwa “Dalam perspektif  pelanggan 

Balanced Scorecard, perusahaan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen 

pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan 

finansial perusahaan”. Menurut (Yuwono, 2007:32) perspektif pelanggan yaitu 

“perspektif ini merupakan ukuran pemacu kinerja (leading indicator). Jadi jika 

pelanggan tidak puas mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dari perspektif ini akan menurunkan 
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jumlah pelanggan di masa depan meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat 

baik”. dari sisi sektor publik menurut (Mahmudi, 2007:144) mengatakan bahwa 

“dalam perspektif pelanggan, organisasi sektor publik berfokus untuk memenuhi 

kepuasan masyarakat melalui penyediaan barang dan pelayanan publik yang 

berkualitas dengan harga yang terjangkau”.  

Perspektif pelanggan dalam organisasi sektor publik merupakan tujuan 

yang utama, karena pentingnya kepuasan pelanggan akan membawa kesuksesan 

pada perspektif lainnya, termasuk perpsektif keuangan. Selain untuk memuaskan 

pelanggan, manajemen puncak dalam organisasi harus dapat menerjemahkan 

pernyataan misi dan startegi kedalam tujuan melalui ukuran-ukuran yang telah 

ditentukan. Menurut (Yuwono, 2007:32) “perspektif pelanggan memiliki dua 

kelompok pengukuran, yaitu: customer core measurement dan customer value 

propositions”. Menurut (Koplan dan Norton, 1996:67) Customer core 

measurement memiliki beberapa komponen yaitu: 

1. Market Share: Pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasai 

perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi antara lain: 

jumlah pelanggan, jumlah penjualan, dan volume unit penjualan. 

2. Customer Retention: Mengukur tingkat dimana perusahaan dapat 

mempertahankan hubungan dengan konsumen. 

3. Customer Acquisition: Mengukur tingkat dimana suatu unit bisnis mampu 

menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. 

4. Customer Satisfaction: menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait 

dengan kriteria kinerja spesifik dalam value proposition. 
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5. Customer Profitability: mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau 

segmen setelah dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung 

pelanggan tersebut. 

Market Share

Customer 
profitability

Customer 
Satisfaction

Customer Aquisition Customer Retention

 
Gambar 2.3: Perspektif Pelanggan-Ukuran Utama (Koplan 

dan Norton. 1996:73) 

 

Customer value proposition merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada Core 

value proposition yang didasarkan pada atribut sebagai berikut: 

1. Product/service attributes: Meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, 

dan kualitas. 

2. Customer relationship: Menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses 

pembelian produk yang ditawarkan perusahaan, termasuk dimensi respon 

dan waktu pengirimannya dan bagaimana pula kesan yang timbul dari 

konsumen setelah membeli produk atau jasa organisasi tersebut. 

3. Citra dan reputasi (Image and reputation): Menggambarkan faktor-faktor 

intangible yang menarik seorang konsumen untuk berhubungan dengan 

perusahaan, seperti hasil promosi baik secara personal (melalui pameran-

pameran, door to door) maupun lewat media masa atau elektronik ataupun 

ungkapan-ungkapan yang mudah di ingat oleh konsumen. 
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Persepsi pelanggan pada rumah sakit terkait secara langsung dengan 

kepuasan para pasien atas kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang 

diberikan selama ini apakah mampu memberikan jaminan kepuasan sehingga 

perlu dilakukan pengukuran atas perspektif pelanggan tersebut. Dalam penelitian 

ini peneliti mengukur tingakat kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, serta 

akuisisi pelanggan. 

2.5.1.2 Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan tetap digunakan dalam Balanced Scorecard, karena 

ukuran keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi 

organisasi memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan 

organisasi. Menurut Kaplan dan Norton (2000:41) mengatakan bahwa “Bagi 

sebagian besar perusahaan, tema finansial berupa peningkatan pendapatan, 

penurunan biaya dan peningkatan produktivitas, peningkatan aktiva, dan 

penurunan risiko dapat menghasilkan keterkaitan yang diperlukan di antara 

keempat perspektif scorecard”. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan 

ukuran finansial, dapat menentukan kinerja finansial yang diharapkan dari 

strategi, dan menjadi sasaran akhir tujuan dan ukuran perspektif Balanced 

Scorecard lainnya. 

Menurut (Yuwono, 2007:31) “Pengukuran kinerja keuangan akan 

menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan 

perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan”. Dalam perbaikan yang 

tercermin pada sasaran organisasi tersebut, dalam pengukuran kinerja keuangan 

akan mempertimbangkan beberapa tahapan yaitu menurut (Kaplan dan Norton, 

1996:48): 
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a. Pertumbuhan (Growth) 

Growth adalah tahapan awal siklus kehidupan organisasi di mana 

organisasi memiliki produk atau jasa yang secara signifikan memiliki potensi 

pertumbuhan terbaik. Organisasi dalam tahap ini mengkin secara aktual 

beroperasi dalam arus kas yang negatif dari tingkat pengembalian atas modal 

investasi yang rendah. Sasaran keuangan dari bisnis yang berada pada tahap ini 

seharusnya menekankan pengukuran pada tingkat pertumbuhan penerimaan atau 

penjualan dalam pasar yang ditargetkan. Di dalam tahap ini kemungkinan besar 

organisasi akan selalu dalam keadaan rugi, karena tahap ini organisasi 

memfokuskan untuk penanaman investasi yang dinikmati dalam jangka panjang 

nanti. 

b. Bertahan (Sustain stage) 

Sustain stage adalah tahapan kedua di mana organisasi masih melakukan 

investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. 

Dalam hal ini organsasi berusaha mempertahankan pangsa pasar yang ada dan 

mengembangkannya. Secara konsisten pada tahap ini organisasi tidak lagi 

bertumpuk pada strategi-strategi jangka panjang. Sasaran keuntungan pada tahap 

ini diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.  

c. Menuai (Harvest) 

Harvest adalah tahapan ketiga di mana organisasi benar-benar 

memanen/menuai hasil investasi di tahap-tahap sebelumnya. Organisasi tidak lagi 

melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya untuk pemeliharaan peralatan dan 

perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan ekspansi/membangun suatu 

kemampuan baru. Tujuan utama dalam tahap ini adalah memaksimumkan kas 
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yang masuk ke organisasi. Untuk menjadikan organisasi suatu institusi yang 

mampu berkreasi diperlukan keunggulan di bidang ini, organisasi mengenai 

sumber daya yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tiga perspektif lain yaitu 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

Perspektif keuangan jika dalam organisasi sektor publik, terkait dengan 

peningkatan kinerja keuangan,  organisasi sektor publik akan melakukan upaya 

dalam hal meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Beda hal nya dengan 

perusahaan swasta dalam peningkatan kinerja keuangan, yang tujuan utamanya 

adalah pemegang saham. Jika dalam organisasi sektor publik penyedia sumber 

daya finansial utamanya adalah para pembayar pajak. Mahmudi (2007:144) 

mengatakan bahwa “Pembayar pajak mengharapkan uang yang telah dibayarkan 

digunakan secara ekonomi, efisien dan efektif (Value for Money) serta memenuhi 

prinsip transparansi dan akuntabilitas publik”. Meskipun pada dasarnya organisasi 

sektor publik tidak hanya mengejar laba semata, namun organisasi sektor publik 

harus dapat mengupayakan bagaimana agar dapat meningkatkan pendapatan, dan 

mengurangi biaya. Dalam penelitian ini digunakan pengukuran kinerja sektor 

publik dengan model Value for Money. Pengelolaan organisasi sektor publik perlu 

memperhatikan  Value for Money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for 

Money merupakan konsep pengelolaan organsasi sektor publik yang mendasarkan 

pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Value for Money 

merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja 

pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi 
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harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama 

(Mardiasmo, 2002: 127) 

Ekonomi, merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan 

kuatitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara 

masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang sebenarnya). Ekonomi terkait 

dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisasi sumber daya 

yang digunakan, dengan menghindari yang boros dan tidak produktif. Efisiensi, 

merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan 

tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 

Efisien merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan 

dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, merupakan 

tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana 

efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut 

merupakan elemen pokok Value for Money. Berikut ini adalah gambaran 

sistematis dari Value for Money: 

 
Gambar 2.4: Value for Money 

 

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu 

kebijakan, program, dan aktivitas. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu 

program, aktivitas, dan kebijakan. Value for Money dapat tercapai apabila 
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organisasi telah menggunakan biaya masukan paling kecil untuk mencapai 

keluaran yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Outcome 

adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu efektivitas tertentu. Biasanya 

dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai. Konsep 

Value for Money sektor publik sering diterapkan seiring dengan meningkatnya 

tuntutan akuntabilitas dan good governance. Untuk menilai pencapaian kinerja 

3E, digunakan cara berikut: 

Tabel 2.1: Pencapaian Kinerja 3E 
KRITERIA KINERJA 3E NILAI KINERJA KETERANGAN 

 

 

Nilai Kinerja Ekonomi 

Ekonomis > 100% 

85 s.d 100% Cukup Ekonomis 

65 s.d 84% Kurang Ekonomis 

<65% Tidak Ekonomis 

E  

Nilai Kinerja Efisiensi 

Sangat Efisien < 90% 

90 s.d 99% Efisien 

100% Cukup Efisien 

>100% Tidak Efisien 

 

 

Nilai Kinerja Efektivitas 

Efektif sama dengan > 100% 

85 s.d 99% Cukup Efektif 

65 s.d 84% Kurang Efektif 

sama dengan > 65% Tidak Efektif 

Sumber: Mahmudi, 2007:111 

 

2.5.1.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Proses bisnis internal penting untuk diidentifikasi sebaik-baiknya oleh 

suatu organisasi.  Karena proses bisnis internal tersebut memiliki nilai-nilai yang 

di inginkan pelanggan. Para manajemen puncak harus memfokuskan perhatiannya 

pada proses bisnis internal yang menjadi penentu kepuasan pelanggan. Oleh 

karena itu, organisasi harus memilih proses dan kompetensi yang menjadi 

unggulannya serta menentukan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja tersebut. 
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Analisis atau proses bisnis internal organisasi dilakukan melalui analisis rantai 

nilai (value chain analysist). Masing-masing organisasi memiliki seperangkat 

proses penciptaan nilai yang unik bagi pelanggannya. Di sini para manajemen 

puncak mengidentifikasi proses bisnis internal untuk mengunggulkan 

organisasinya. Menurut (Yuwono, 2007:36) mengatakan bahwa “Scorecard dalam 

perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis 

mereka berjalan dan apakah produk atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi 

pelanggan”. Secara umum Kaplan dan Norton (1996:96) membaginya menjadi 

tiga prinsip dasar: 

1. Proses Inovasi 

Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang 

kebutuhan laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang 

mereka butuhkan. Pada tahap ini organisasi berusaha keras untuk 

mengadakan penelitian dan pengembangan produk jasa baru sehingga 

tercipta produk jasa yang benar-benar sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Pengukuran kinerja dalam proses inovasi selama ini kurang mendapatkan 

perhatian, dibandingkan pengukuran kinerja yang dilakukan dalam proses 

operasi. Pada tahap ini organisasi mengidentifikasikan keinginan dan 

kebutuhan para pelanggan di masa mendatang serta merumuskan cara 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. 

2. Proses Operasi 

Proses untuk membuat dan menyampaikan produk/jasa. Tahap ini 

merupakan akhir di mana organisasi secara nyata berupaya untuk 

memberikan solusi kepada para pelanggannya dalam memenuhi keinginan 
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dan kebutuhannya. Kegiatan ini lebih mudah diukur kejadiannya yang 

rutin dan terulang. Dalam penelitian ini peneliti mengukur Jumlah 

kunjungan rawat jalan dan Jumlah kunjungan rawat inap yang terdiri dari,  

ALOS (Average Lenght of Stay), BOR (Bed Occupancy Ratio), TOI (Turn 

Over Internal), BTO (Bed Turn Over Rate), GDR (Gross Death Rate), 

NDR (Net Death Rate). 

3. Proses Layanan Purna Jual 

Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah 

penjualan produk/jasa tersebut dilakukan. Dalam tahap ini organisasi 

berupaya memberikan manfaat tambahan kepada para pelanggan yang 

telah memberi produk-produknya dalam bentuk layanan pasca transaksi. 

Hal ini dilakukan agar para pelanggan mempunyai loyalitas terhadap 

organisasi. 

 
Gambar 2.5: Perspektif Proses Bisnis Internal Model Rantai Nilai Genetik 

 

Perspektif proses bisnis internal dalam Balanced Scorecard ini 

mempunyai tujuan dan sasaran yang diturunkan secara eksplisit untuk memenuhi 

kebutuhan para pelanggan. Dalam sisi sektor publik perspektif proses bisnis 

internal (Mahmudi, 2007:145) mengatakan bahwa: 
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“Beberapa tujuan atau sasaran strategik pada perspektif proses internal 

misalnya peningkatan proses layanan, perbaikan siklus layanan, 

peningkatan kapasitas infrastruktur, pemutakhiran teknologi, dan 

pengintegrasian proses layanan pelanggan secara langsung akan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan secara tidak langsung akan 

berdampak pada peningkatan kinerja keuangan”. 

Organisasi sektor publik dalam perspektif bisnis internal untuk meningkatkan 

kinerja harus mengidentifikasi dan mengukur kompetensi inti organisasi, 

mengidentifikasi proses utama pelayanan, mengidentifikasi teknologi utama yang 

perlu dimiliki dan menentukan ukuran kinerja dan target kinerja. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan tahap inovasi serta tahap operasi dalam melakukan 

pengukuran kinerja. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada kepuasan akan 

kebutuhan pelanggan. Pada rumah sakit, kinerja perspektif proses bisnis internal 

diketahui dengan melakukan analisis atas upaya rumah sakit untuk memberikan 

dukungan dalam menciptakan kepuasan pasien melalui peningkatan sarana dan 

prasarana rumah sakit. 

2.5.1.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif ini berusaha mengembangkan tujuan dan ukuran yang 

mendorong pembelajaran dan pertumbuhan suatu organisasi. Tujuan dari 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur yang 

memungkinkan tujuan yang berkaitan dengan ketiga perspektif lainnya dapat 

terwujud. Sehingga pada akhirnya akan dapat tercapai tujuan organisasi. Tujuan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong 

dihasilkannya kinerja yang baik dalam perspektif keuangan, pelangan, dan proses 

bisnis internal 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari sumber daya 

manusia (SDM), sistem, dan prosedur organisasi. Menurut (Yuwono: 2007:39) 
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“Dalam berbagai kasus, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan 

fondasi keberhasilan bagi knowledge-worker organization dengan tetap 

memperhatikan faktor sistem dan organisasi”. Dalam organisasi knowledge-

worker, manusia adalah sumber daya utama. Hal tersebut berpengaruh terhadap 

perbaikan individu maupun organisasi. Menurut (Mahmudi, 2007:146) “Dalam 

organisasi sektor publik perspektif pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan 

untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi terus melakukan perbaikan dan 

menambah nilai bagi pelanggan dan stakeholdernya”. Tujuan dalam perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan menurut Koplan dan Norton (2000:109) adalah 

“menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius dalam tiga 

perspektif lainnya dapat dicapai”. Tujuan dimasukkannya kinerja ini adalah untuk 

mendorong menjadi organisasi belajar (learning organization) sekaligus 

mendorong pertumbuhannya.  

Hasil

Retensi Pekerja
Produktivitas 

Pekerja

Kepuasan Pekerja

Kompetensi Staf
Infrastruktur 

teknologi
Iklim untuk 
bertindak

 

Gambar 2.6: Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Kerangka 

Kerja (Koplan dan Norton, 1996:129) 
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2.5.2 Balanced Scorecard pada Organisasi Sektor Publik 

Seperti kita ketahui, bahwa konsep Balanced Scorecard awal mulanya 

memang diciptakan untuk kalangan perusahaan bisnis, dimana keuntungan 

merupakan tujuan dan motivasi utama. Tetapi, seiring perkembangan zaman dan 

banyaknya keberhasilan penggunaan Balanced Scorecard oleh perusahaan bisnis, 

kemudian banyak organisasi nirlaba telah menggunakan Balanced Scorecard 

sebagai pengukuran kinerja, seperti pemerintah dan organisasi sosial termasuk 

rumah sakit. Menurut (Mahmudi, 2007:133) mengatakan bahwa “Balanced 

Scorecard tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, tetapi juga 

aspek kualitatif dan nonfinansial. Hal tersebut sejalan dengan sektor publik yang 

menempatkan laba bukan sebagai ukuran kinerja utama, namun pelayanan yang 

cenderung bersifat kualitatif dan nonkeuangan”. Tentunya, penerapan Balanced 

Scorecard dalam organisasi nirlaba memerlukan penyesuaian. Karena tidak 

seperti organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, organisasi nirlaba 

umumnya didirikan dengan suatu misi tertentu untuk melayani golongan 

masyarakat dengan jasa pelayanan tertentu pula. Pendorong dan motivasi 

utamanya adalah pencapaian kebutuhan pelanggan sebagai perwujudan misi 

pendiri dan bahkan jika perlu, rela mengalami defisit dalam segi keuangan.  

Gasperz (2006:207) menyatakan bahwa pemerintah seyogianya 

menjembatani kesenjangan antara ekspektasi publik atau kebutuhan sosial dan 

penyerahan pelayanan publik atau kebutuhan sosial dan penyerahan pelayanan 

publik yang diberikannya. Organisasi pemerintahan merupakan sistem penyerahan 

pelayanan publik (public service delivery system) kepada masyarakat. Di 

dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan perspektif. Balanced Scorecard yang 
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ditetapkan pada organisasi bisnis berorientasi pada keuangan (privat sector), 

sedangkan yang diterapkan pada pemerintah berorientasi publik (public sector). 

Penerapan Balanced Scorecard organisasi pemerintah memerlukan beberapa 

penyesuaian (Gasperz, 2006:210) karena hal-hal berikut: 

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

kelompok tertentu (interest groups), sedangkan fokus utama sektor swasta 

adalah pelanggan dan pemegang saham. 

2. Tujuan utama organisasi sektor publik adalah bukan maksimalisasi hasil-

hasil finansial, tetapi keseimbangan pertanggungjawaban finansial 

(anggaran) melalui pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) sesuai dengan visi dan misi organisasi pemerintahan. 

3. Mendefinisikan ukuran dan target dalam perspektif pelanggan atau 

stakeholder membutuhkan pandangan dan kepedulian yang tinggi, sebagai 

konsekuensi dari peran kepengurusan organisasi pemerintahan, dan 

membutuhkan definisi yang jelas serta strategis. 

2.5.3 Hubungan Sebab Akibat Antara Keempat Perspektif  

Terdapat hubungan sebab akibat di dalam Balanced Scorecard yang saling 

berkaitan dari keempat perspektif. Pengukuran kinerja yang menggunakan 

Balanced Scorecard dapat membuat suatu hubungan antara sasaran dari strategi 

dengan keempat perspektif berjalan dengan selaras sehingga memudahkan untuk 

mengatur dan dapat menghasilkan hasil yang tepat. Untuk membuat pelanggan 

setia maka organisasi harus menyelesaikan produk tepat waktu, dan hasil yang 

baik. Untuk memenuhi kondisi diatas maka diperlukan suatu proses internal yang 

baik dengan meningkatkan kualitas hasil produk. Untuk memperpendek waktu 



37 
 

 

produksi dan meningkatkan kualitas diperlukan pelatihan dan meningkatkan 

kemampuan karyawan secara terus-menerus. Dari keterangan diatas dapat dilihat 

keterkaitan yang sangat erat dari keempat perspektif Balanced Scorecard. 

Balanced Scorecard dapat membuat satu kesatuan bahasa dari visi, misi dan 

strategi organisasi untuk memuaskan pelanggan terhadap karyawan dan juga 

menggambarkan hubungan sebab akibat. 

 
Gambar 2.7: Kerangka Kerja Balanced Scorecard (Kaplan dan Norton, 

1996:7) 

 

Sasaran adalah kondisi masa depan yang dituju. Sasaran bersifat komprehensif: 

sesuai dengan tujuan dan strategi, merumuskan sasaran secara koheren, seimbang 

dan saling mendukung. Beberapa pedoman dalam menentukan sasaran adalah 

sasaran harus menentukan hasil tunggal terukur yang harus dicapai, sasaran harus 

menentukan target tunggal atau rentang waktu untuk penyelesaian, sasaran harus 

menentukan faktor-faktor biaya maksimum, sasaran harus sedapat mungkin 

spesifik dan kuantitatif (oleh karenanya bisa diukur dan dapat diuji), sasaran harus 
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dalam arah mendukung, atau sesuai dengan, rencana strategis organisasi dan 

rencana tingkat tinggi lainnya, dan sasaran harus realistik dan dapat dicapai, tetapi 

tetap menggambarkan tantangan yang berat. Antara visi, tujuan dan sasaran harus 

saling terkait. 

 Tolak ukur adalah alat untuk mengukur kemajuan sasaran. Tolak ukur 

terdiri dari dua jenis: tolak ukur hasil (lag indicator) dan tolak ukur pemacu 

kinerja (lead indicator). Keduanya merupakan key performance indicators. 

Indikator kinerja kunci harus merupakan faktor-faktor yang bisa diukur, masuk 

secara logis dalam area hasil kunci tertentu yang sasarannya jelas, 

mengidentifikasi apa yang akan diukur, bukan berapa banyak atau ke arah mana, 

merupakan faktor-faktor yang dapat ditelusuri asalnya (tracked) secara terus-

menerus sampai tingkat yang memungkinkan. 

Target berfungsi memberikan usaha tambahan tetapi tidak bersifat 

melemahkan semangat, berjangka waktu dua sampai lima tahun agar 

memeberikan banyak waktu untuk melakukan terobosan, membatasi banyak 

target, berfokus pada terobosan dalam satu atau dua area kunci, tergantung pada 

nilai (value), kesenjangan (gap), ketepatan waktu (timeliness), hasrat/keinginan 

(appetic), keterampilan (skill). Target dapat ditentukan dengan menggunakan hasil 

benchmarking. Benchmarking adalah untuk mendapat informasi praktik terbaik, 

untuk membangun suatu kasus yang jelas guna mengkomunikasikan betapa 

pentingnya mencapai target-target itu. 

 Inisiatif adalah langkah-langkah jangka panjang untuk mencapai tujuan. 

Inisiatif tidak harus spesifik pada satu bagian, tetapi dapat bersifat lintas 

fungsi/bagian, mengindentifikasi hal-hal penting yang harus dilakukan oleh 
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organisasi agar mencapai tujuan, harus jelas agar manajer dan karyawan dapat 

menentukan rencana yang diperlukan, dan memperkirakan sumberdaya yang 

diperlukan untuk mendukung pencapaian strategi secara keseluruhan. 

 Dengan melihat organisasi dari keempat perspektif ini, Balanced 

Scorecard memberikan pemahaman yang lebih komprehensif atas kinerja 

organisasi saat ini. Pada beberapa bagian, Balanced Scorecard menyediakan 

petunjuk yang jelas tentang apa yang harus diukur sebagai tujuan untuk 

“menyeimbangkan” perspektif keuangan. 

2.5.4 Keunggulan Balanced Scorecard 

Keunggulan Balanced Scorecard dalam sistem perencanaan strategik 

adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut (Mulyadi, 2001:11): 

1. Komprehensif 

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategik, yaitu dari yang sebelumnya hanya terbatas pada 

perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif lain seperti pelanggan, 

proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan 

perspektif rencana strategik ke perspektif non keuangan tersebut 

menghasilkan manfaat berikut ini: 

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan 

berkesinambungan. 

b. Memampukan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks. 
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2. Koheren 

Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan 

sebab-akibat (causal relationship) diantara berbagai sasaran strategik yang 

dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang 

ditetapkan dalam perspektif non keuangan harus mempunyai hubungan 

kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

3. Berimbang 

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan 

berkesinambungan. 

4. Terukur 

Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang 

dihasilkan oleh sistem tersebut. Balanced Scorecard mengukur sasaran-

sasaran strategik yang sulit untuk diukur. 

2.5.5 Manfaat Balanced Scorecard 

Penerapan Balanced Scorecard memberikan berbagai manfaat yang dapat 

diraih organisasi. Berbagai manfaat yang dapat diberikan terhadap manajer dalam 

melaksanakan operasional organisasi menurut Yuwono (2007:34) adalah: 

1. Merangkum dalam satu laporan manajemen berbagai elemen keunggulan 

daya saing dalam agenda organisasi, orientasi pada pelanggan, perbaikan 

kualitas, penekanan kerja sama tim, pengurangan tenggang waktu 

pelontaran produk baru dan pengelolaan dalam perspektif jangka panjang. 
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2. Mendorong para manajer untuk memperhatikan semua tolak ukur 

operasional. 

3. Balanced Scorecard membantu organisasi dalam menyelaraskan tujuan 

dengan satu strategi yang diterapkan. 

4. Selain bermanfaat sebagai pengukur kinerja yang komprehensif dan 

koheren Balanced Scorecard dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk 

menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi ke dalam strategi 

manajemen sistem secara komprehensif dan koheren yang dapat dipantau 

dinamikanya secara berkelanjutan. 

Balanced Scorecard juga dapat memberikan suatu pandangan yang lebih 

realities tentang kompleksitas dan trade-off yang dihadapi organisasi. Manajemen 

mengharapkan Balanced Scorecard dapat memberikan secara tepat apa yang 

mereka inginkan, yaitu sekumpulan perspektif yang seimbang dalam kaitannya 

dengan implementasi visi organisasi. Balanced Scorecard mempunyai beberapa 

manfaat sebagai berikut (Kaplan dan Norton, 2000:17): 

1. Mengklarifikasikan dan menghasilkan konsensus mengenai strategi. 

2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan. 

3. Menyelaraskan tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan. 

4. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan 

anggaran tahunan. 

5. Mengidentifikasikan dan menyeleraskan berbagai inisiatif strategi. 

6. Melaksanakan peninjauan ulang strategi secara periodik dan sistematis. 

7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan 

memperbaiki strategi.  

 

2.6 Rumah Sakit 

2.6.1 Pengertian Rumah Sakit 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) 

(WHO:1957), Rumah Sakit adalah suatu bagian menyeluruh (integrasi) dari 
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organisasi dan medis, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada 

masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana output pelayanannya 

menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan. Sedangkan menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, 

mendefinisikan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut 

undang-undang ini juga menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang 

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan 

teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu 

meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar 

terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis 

professional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang 

berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. 

Adanya kemajuan teknologi disertai dengan penggunaan cara-cara baru dibidang 

diagnostic dan terapeutik mengharuskan rumah sakit mempekerjakan berbagai 

profesi kedokteran dan profesi lain sehingga rumah sakit menjadi organisasi padat 

karya spesialis dan merupakan tempat dimana terjadi proses pengubahan dari 

masukan menjadi keluaran. Masukan utama adalah dokter, perawat personil 

lainnya, prasarana, sarana peralatan dan sebagainya merupakan bagian dari rumah 

sakit. 
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Berdasarkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 983. 

Menkes/SK/1992 tentang pedoman rumah sakit umum menyebutkan bahwa 

rumah sakit pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan menjadi rumah sakit 

umum tipe A, B, C dan D. Klasifikasi tersebut didasarkan pada unsur pelayanan 

yang dimiliki. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan sub 

spesialistik luas. 

b. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 11 

spesialistik dan sub spesialistik terbatas.  

c. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dasar.  

d. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai 

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar.  

Rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan 

berdasarkan jenis pelayanan, kepemilikan, jangka waktu pelayanan, kapasitas 

tempat tidur dan fasilitas pelayanan, dan afiliasi pendidikan.  

1. Berdasarkan Jenis Pelayanan rumah sakit dapat digolongkan menjadi: 

a. Rumah Sakit Umum 

Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik dan subspesialistik. Rumah sakit 

umum memberi pelayanan kepada berbagai penderita dengan berbagai 

jenis penyakit, memberi pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai 
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kondisi medik, seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatrik, ibu 

hamil, dan sebagainya. 

b. Rumah Sakit Khusus 

Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi primer, 

memberikan diagnosis dan pengobatan untuk penderita yang mempunyai 

kondisi medik khusus, baik bedah atau non bedah, misal: Rumah Sakit 

Ginjal, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Jantung, Rumah Sakit Bersalin 

dan Anak, dan lain-lain.  

2. Berdasarkan kepemilikan, rumah sakit dibagi atas: 

a. Rumah Sakit Umum Pemerintah 

Rumah sakit umum pemerintah adalah rumah sakit umum milik 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, Departemen Pertahanan dan 

Keamanan, maupun Badan Usaha Milik Negara. Rumah sakit umum 

pemerintah dapat dibedakan berdasarkan unsur pelayanan, ketenagaan, 

fisik dan peralatan menjadi empat kelas yaitu rumah sakit umum Kelas A, 

B, C, dan D.  

b. Rumah Sakit Umum Swasta, terdiri atas: 

1) Rumah Sakit Umum Swasta Pratama, yaitu rumah sakit umum 

swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, setara 

dengan rumah sakit pemerintah kelas D. 

2) Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaitu rumah sakit umum 

swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum dan 

spesialistik dalam 4 cabang, setara dengan rumah sakit pemerintah 

kelas C. 
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3) Rumah Sakit Umum Swasta Utama, yaitu rumah sakit umum 

swasta yang memberikan pelayanan medik bersifat umum, 

spesialistik dan subspesialistik, setara dengan rumah sakit 

pemerintah kelas B. 

3. Berdasarkan Fasilitas Pelayanan dan Kapasitas Tempat Tidur 

a. Rumah Sakit Kelas A, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dan subspesialistik luas, 

dengan kapasitas lebih dari 1000 tempat tidur. 

b. Rumah Sakit Kelas B, dibagi menjadi: a) Rumah sakit B1 yaitu RS yang 

melaksanakan pelayanan medik minimal 11 (sebelas) spesialistik dan 

belum memiliki sub spesialistik luas dengan kapasitas 300-500 tempat 

tidur. b) Rumah sakit B2 yaitu RS yang melaksanakan pelayanan medik 

spesialistik dan sub spesialistik terbatas dengan kapasitas 500-1000 tempat 

tidur. 

c. Rumah Sakit Kelas C, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar, yaitu penyakit dalam, 

bedah, kebidanan atau kandungan, dan kesehatan, dengan kapasitas 100-

500 tempat tidur. 

d. Rumah Sakit Kelas D yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik dasar, dengan kapasitas tempat tidur 

kurang dari 100. 

2.6.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Rumah sakit umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan 

yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat 
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kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya 

pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan 

terpadu untuk menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit umum 

menyelenggarakan kegiatan: 

a. Pelayanan medis 

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan 

c. Pelayanan dan penunjang medis dan non-medis 

d. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan 

e. Pendidikan, penelitian dan pengembangan 

f. Administrasi umum dan keuangan 

Sedangkan menurut undang-undang No 44 tahun 2009 tentang rumah 

sakit, fungsi rumah sakit adalah: 

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis. 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 
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2.7 Pengukuran Kinerja Rumah Sakit 

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

bermutu sesuai standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh golongan 

masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan kinerja Rumah Sakit, diantaranya 

kegiatan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas perawatan oleh masyarakat. 

Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah adalah penyelenggaraan 

pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang dan 

pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus 

diselenggarakan oleh rumah sakit. Untuk mengukur kinerja rumah sakit ada 

beberapa indikator, yaitu: 

a. Input, yang dapat mengukur pada bahan alat sistem prosedur atau orang 

yang memberikan pelayanan misalnya jumlah dokter, kelengkapan alat, 

prosedur tetap dan lain-lain. 

b. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan yang 

misalnya kecepatan pelayanan, pelayanan dengan ramah dan lain-lain 

c. Output, yang dapat menjadi tolok ukur pada hasil yang dicapai, misalnya 

jumlah yang dilayani, jumlah pasien yang dioperasi, kebersihan ruangan. 

d. Outcome, yang menjadi tolok ukur dan merupakan dampak dari hasil 

pelayanan, misalnya keluhan pasien yang merasa tidak puas terhadap 

pelayanan dan lain-lain. 

e. Benefit, adalah tolok ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak rumah 

sakit maupun penerima pelayanan atau pasien, misal biaya pelayanan yang 

lebih murah, peningkatan pendapatan rumah sakit. 



48 
 

 

f. Impact, adalah tolok ukur dampak pada lingkungan atau masyarakat luas, 

misalnya angka kematian ibu yang menurun, meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan karyawan. 

g. Standart adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai 

patokan dalam melakukan kegiatan. Standar ini dapat ditentukan 

berdasarkan kesepakatan propinsi, kabupaten/kota sesuai dengan evidence 

base. 

Standar indikator kinerja Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Departemen 

Kesehatan Indonesia tahun 1998 dan 2005, adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Standar Ideal Rasio-rasio terkait dengan Pelayanan Rumah Sakit 

berdasarkan Ditjen Bina Yanmed 

Rasio Standar Ideal 

BOR 60-85% 

ALOS 6-9 Hari 

BTO 40-50 Hari 

TOI 1-3 Hari 

GDR Tidak lebih dari 45 per 1000 pasien keluar 

NDR Tidak lebih dari 25 per 1000 pasien keluar 

 Sumber: Ditjen Bina Yanmed, 2005 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Utama (2013) meneliti tentang pengukuran kinerja dengan pendekatan 

Balanced Scorecard di RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode tiga tahun, yaitu 

tahun 2009 sampai 2011. Kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar dilihat dari 

perspektif keuangan dengan menggunakan instrumen Value for Money yang 

terdiri atas: rasio ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas. Dari persektif ini 
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secara umum RSUD Prof. Dr. Soekandar telah ekonomis artinya realisasi 

pengeluaran selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang telah 

dibuat. selain itu, kinerja keuangan RSUD Prof. Dr. Soekandar telah efisien, hal 

ini dapat dilihat bahwa telah tercapainya target pendapatan yang telah dibuat pada 

tahun 2010 dan 2011. sedangkan, apabila dilihat dari rasio efisiensi, RSUD Prof. 

Dr. Soekandar masih belum efisien. hal ini dikarenakan besarnya pengeluaran 

yang dilakukan untuk merealisasikan pendapatannya.  

Kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar dilihat dari perspektif pelanggan 

dengan indikator kepuasan pelanggan dan customer acquisition. Pasien RSUD 

Prof. Dr. Soekandar telah merasa puas atas kinerja RSUD Prof Dr. Soekandar 

sesuai dengan hasil kuesioner. sedangkan untuk customer acquisition dari RSUD 

Prof. Dr. Soekandar masih kurang, hal ini dapat dilihat dari penurunan persentase 

akuisisi pasien dari tahun ketahun. ditahun 2009 RSUD Prof. Dr. Soekandar 

berhasil mengakuisisi 21%, kemudian turun menjadi 20% ditahun 2010 dan 19% 

ditahun 2011.  

Kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar dilihat dari perspektif bisnis internal 

dengan indikator inovasi, rata-rata kunjungan (RK), ALOS, BPR, TOI, BTO, 

GDR, NDR. Untuk proses inovasi sudah cukup baik, terbukti dengan adanya 

pelayanan kesehatan baru ditahun 2010, begitu pula pada tahun berjalan (2012) 

ini, juga ada tambahan satu pelayanan kesehatan baru, sedangkan untuk rata-rata 

kunjungan juga semakin banyak dari tahun ke tahun. untuk rasio pelayanan 

kesehatan secara umum sudah cukup baik. hanya saja untu rasio ALOS dan BTO 

masih belum masuk dalam kriteria ideal yang ditetapkan oleh Dirjen Bina 

Yanmed. sehingga rasio untuk ALOS dan BTO masih belum baik.  
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Kinerja RSUD Prof. Dr. Soekandar dilihat dari perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan dengan indikator kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan 

produktivitas karyawan. Untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan RSUD 

Prof. Dr Soekandar sudah baik. hal ini dapat dilihat dari hasl karyawannya yang 

puas apabila diukur dari keseluruhan atribut, tapi hanya merasa cukup puas untuk 

atribut gaji dan promosi kerja. sedangkan untuk retensi karyawan dari tahun 

ketahun semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa RSUD Prof. Dr. 

Soekandar semakin mampu  untuk mempertahankan  karyawannya. Begitu pula 

dengan produktivitas karyawan yang dari tahun 2009 sampai 2011 selalu naik. 

Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja RSUD Prof. Dr. 

Soekandar Mojosari yang diukur dengan konsep Balanced Scorecard yaitu dari 

aspek finansial dan non finansial bisa dikatakan cukup. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini diklasifikasikan kedalam penelitian deskriptif. Menurut 

Sekaran (2006:158), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui dan mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam 

suatu situasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan aspek-aspek 

yang relevan dalam suatu fenomena dari masing-masing perspektif Balanced 

Scorecard. Jadi penelitian ini tidak menghubungkan variabel-variabel yang akan 

diteliti melainkan berusaha mendeskripsikan variabel yang ada dalam hal 

pengukuran kinerja dengan konsep Balanced Scorecard sebagai tolak ukurnya 

pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 

 

3.2 Objek atau Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah organisasi sektor publik yang bergerak di 

bidang kesehatan, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang, Jalan Panji No. 100 Kepanjen Kabupaten Malang. 

Meliputi pengukuran kinerja dari aspek keuangan dan non keuangan. Alasan 

peneliti memilih objek penelitian di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang karena yang pertama, RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang 

merupakan salah satu organisasi sektor publik yang lokasinya mudah dijangkau 

peneliti. Kedua, RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang belum pernah 

menerapkan metode Balanced Scorecard dalam melakukan pengukuran kinerja 
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sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengukuran kinerja RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dalam menerapkan metode Balanced 

Scorecard. Karena pengukuran kinerja organisasi sektor publik dengan 

pendekatan Balanced Scorecard merupakan langkah strategik yang berdampak 

besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah sejumlah individu yang mempunyai sifat atau kepentingan 

yang sama (Hadi, 1997:220). Dalam penelitian ini populasi adalah para pasien dan 

karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang, untuk menilai 

tingkat kepuasan pasien dan karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang. Pada perspektif pelanggan serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan tentang pengukuran kepuasan pasien dan kepuasan karyawan diukur 

melalui penyebaran kuesioner. 

3.3.2 Sampel  

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah teknik 

sampel non probabilitas dengan metode pengambilan sampel secara convenience 

yakni dengan memilih sampel bebas kehendak perisetnya (Hartono, 2010:79). 

Selain itu, metode convenience sampling juga dilakukan atas pertimbangan 

kemudahan dan kecepatan untuk memperoleh sampel. Salah satu metode yang 

digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin 

(Sevilla, 1960), sebagai berikut: 
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Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Jumlah karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

sebanyak 624 orang. Sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin 

dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10% karena jumlah populasi sudah 

diketahui sehingga dapat ditetapkan jumlah sampel karyawan sebagai berikut:  

 = 86,18 (dibulatkan) 86 karyawan 

Sedangkan jumlah rata-rata pelanggan (pasien) dari tahun 2010 hingga 

tahun 2012 RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang sebanyak 85.520 

pasien. Sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin dengan batas 

toleransi kesalahan sebesar 10% karena jumlah populasi sudah diketahui sehingga 

dapat ditetapkan jumlah sampel pasien sebagai berikut:  

 = 99,88 (dibulatkan) 100 pasien 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian adalah kinerja 

perspektif keuangan, kinerja perspektif pelanggan, kinerja perspektif proses bisnis 

internal, serta kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini 

tidak menghubungkan variabel-variabel yang akan diteliti melainkan berusaha 
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mendeskripsikan variabel yang ada pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang sebagai objek penelitian dalam hal pengukuran kinerja dengan 

konsep Balanced Scorecard. 

 

3.5 Data Penelitian 

3.5.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, berdasarkan 

Umar (2001:42) adalah: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya (Hadi, 

1997:134). Data primer merupakan data yang didapat dari sumber individu atau 

perorangan yaitu hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti pada 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang untuk mengukur kepuasan 

pelanggan (pasien) dan kepuasan karyawan. Hasil dari kuesioner untuk kepuasan 

pasien menyangkut pertanyaan tetang bukti fisik (tangibles), empati (empathy), 

kepercayaan (realibility), daya tanggap (responseveness), dan jaminan 

(assurance). Sedangkan untuk kepuasan karyawan menyangkut pertanyaan yaitu 

mengenai pekerjaan itu sendiri, gaji (upah), atasan (supervision), rekan kerja, 

lingkungan kerja dan promosi.  

2. Data Sekunder 

 Menurut (Sekaran, 2006:65) “Data sekunder mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir”. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa 

keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi 
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atau mendukung data primer (Sutrisno Hadi, 1997:134). Dalam penelitian ini data 

sekunder tersebut berupa data mengenai informasi rumah sakit, informasi tentang 

pelanggan (pasien), serta informasi tentang karyawan. Maka digunakan data yang 

diperoleh pada Bagian Rekam Medik, Bagian Kepegawaian, Sub Bagian 

Perencanaan serta pada Bagian Keuangan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang. Adapun data-data yang diperoleh untuk dijadikan sebagai 

dokumen penelitian antara lain sebagai berikut: 

1) Laporan Realisasi Anggaran RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang Tahun 2010, 2011, 2012. 

2) Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan 

3) Data Jumlah Karyawan 

4) Absensi Karyawan 

5) Gambaran umum RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

6) Rencana Strategi Bisnis (RSB) 

7) Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, dan dokumentasi sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Menurut (Sekaran, 2006:82) “Kuesioner (questionnaires) adalah daftar 

pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden 

jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas”. Kuesioner 

merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 
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untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien, 

bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden (Iskandar, 2008: 77). Peneliti menyebar kuesioner 

kepada pasien dan karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang, 

yang berkaitan dengan kepuasan pasien menyangkut pertanyaan tetang bukti fisik 

(tangibles), empati (empathy), kepercayaan (realibility), daya tanggap 

(responseveness), dan jaminan (assurance). Sedangkan untuk kepuasan karyawan 

menyangkut pertanyaan yaitu mengenai pekerjaan itu sendiri, gaji (upah), atasan 

(supervision), rekan kerja, lingkungan kerja dan promosi.  

2. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data dengan cara menggunakan catatan-catatan yang berkaitan 

dengan data masa lalu untuk meneliti masalah yang ada, sedangkan data yang 

diperlukan adalah Laporan Realisasi Anggaran RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang tahun 2010, 2011, 2012, yang digunakan untuk mengukur 

perspektif keuangan melalui Value for Money dengan mengukur rasio ekonomis, 

rasio efisien, dan rasio efektivitas. Kemudian juga dibutuhkan data tentang jumlah 

kunjungan rawat jalan dan rawat inap pasien untuk mengukur perspektif proses 

bisnis internal. Data jumlah karyawan, Absensi karyawan, Rencana Strategi 

Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, serta gambaran umum RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang untuk mengetahui struktur organisasi. 

3.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk 

memperoleh, dan mengelola informasi dari para informan yang dilakukan dengan 
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pola pengukuran yang sama. Pengujian ini dilakukakan untuk menguji kuesioner 

yang nantinya dipergunakan untuk mengukur kepuasan pasien pada perspektif 

pelanggan serta kepuasan karyawan pada perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Berdasarkan dari hasil yang benar-benar objektif, yang dikenal 

dengan istilah validitas. Selain itu perlu juga diuji konsistensinya yang dikenal 

dengan istilah reliabilitas. Validitas dan reliabilitas merupakan dua syarat dalam 

menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Untuk menguji validitasnya menggunakan statistic factor analysis significancy, 

nilai Loading Factor yang dipakai adalah 0,5.  

a. Apabila nilai loading factor menunjukkan nilai lebih besar atau sama 

dengan 0,5, butir pernyataan tersebut valid. 

b. Apabila nilai loading factor menunjukkan nilai lebih kecil 0,5, butir 

pernyataan tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, reliabilitas diukur dengan menggunakan 

metode one shot atau pengukuran sekali saja, yaitu dengan uji statistik, Cronbach 

Alpha (α), dengan ketentuan: 
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a. Jika koefisien Cronbach Alpha (α) kurang dari 0,6, butir pertanyaan 

dinyatakan tidak reliabel. 

b. Jika koefisien Cronbach Alpha (α) lebih dari atau sama dengan 0.6, butir 

pertanyaan dikatakan reliabel. 

 

3.7 Tahapan penelitian dan Analisis Data 

Tahap penelitian adalah tahapan peneliti melakukan langkah demi langkah 

dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam tahapan ini berdasarkan data 

yang terkumpul, data kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga akan didapat 

suatu pengertian yang menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Analisis 

data adalah tahap yang menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Hal ini 

dikarenakan data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan dalam 

mendeskripsikan data, situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari 

objek penelitian. Dengan analisis data yang telah dikumpulkan berguna dalam 

memecahkan problem yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, 

maka penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis sebagai berikut: 

1. Mengetahui visi dan misi RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang. Langkah 

awal yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah mengetahui 

visi dan misi rumah sakit. Hal ini digunakan untuk mengetahui arah dan 

tujuan rumah sakit yang sebenarnya. 

2. Menganalisis data setiap perspektif dengan Balanced Scorecard yaitu: 

a. Pengukuran kinerja perspektif pelanggan 

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan dua data yaitu 

yang pertama, menggunakan data sekunder dalam mengukur retensi pasien 
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dan akuisisi pasien. Kedua, menggunakan data primer, analisis data yang 

dalam bentuk angka untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan 

menggunakan kuesioner. 

b. Pengukuran kinerja perspektif keuangan 

Pada pengukuran kinerja perspektif keuangan, peneliti menganalisis 

data dengan menggunakan metode kuantitatif, bahwa analisis data kuantitatif 

adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan dengan 

menghitung rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas yang sering 

disebut dengan Value for Money. yang didukung oleh data sekunder seperti 

Laporan Realisasi Anggaran RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang tahun 2010, 2011, 2012.  

c. Pengukuran kinerja perspektif proses bisnis internal 

Seperti halnya perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal 

juga menganalisis data menggunakan metode kuantitatif, yaitu mengukur 

kinerja proses bisnis internal dengan menggunakan angka yang didukung oleh 

data sekunder yaitu untuk mengukur inovasi, tahap operasi yang terdiri dari 

jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap yang terdiri dari ALOS, BOR, TOI, 

BTO, GDR, dan NDR. 

d. Pengukuran kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Seperti halnya dengan perspektif pelanggan, perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan juga menggunakan dua data. Pertama dengan data sekunder 

dalam mengukur retensi karyawan serta produktivitas karyawan. Kedua, 

menggunakan data primer dalam bentuk angka untuk mengukur kepuasan 

karyawan dengan menggunakan kuesioner.  
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3. Pengukuran kinerja dari masing-masing perspektif yaitu: 

a. Pengukuran kinerja perspektif pelanggan 

1) Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran kepuasan pelanggan (pasien) ini dilakukan melalui 

kuesioner. Mengukur rata-rata kepuasan pasien dengan memberikan nilai 

pada jawaban kuesioner sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan. 

Nilai yang diberikan adalah: 

1. Sangat Tidak Puas 

2. Tidak Puas 

3. Agak Tidak Puas 

4. Cukup  

5. Agak Puas 

6. Puas 

7. Sangat Puas 

Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh 

responden akan diketahui pencapaian indeks kepuasan pasien, seperti 

yang dirumuskan oleh Sugiyono (2002:79) sebagai berikut: 

IKP = PP 

Keterangan:  

IKP = Indeks Kepuasan Pasien 

PP = Perceived Performance 

Setelah diketahui IKP dari seluruh responden kemudian digolongkan 

pada skala: 

a. Sangat Tidak Puas 
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b. Tidak Puas 

c. Agak Tidak Puas 

d. Cukup 

e. Agak Puas 

f. Puas 

g. Sangat Puas 

untuk menentukan skala ini, terlebih dahulu ditentukan indeks kepuasan 

minimal dan indeks kepuasan maksimal, interval yang dapat dicari dari 

pengurangan antara indeks kepuasan maksimal dengan kepuasan minimal 

di bagi pada jumlah skala seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono 

(2002:80) sebagai berikut: 

IK maks = R x PP x EX maks 

IK min = R x PP x EX min 

Interval  = (IK maks – IK min) / jumlah skala 

Keterangan: 

PP  = Banyaknya Pertanyaan 

R  = Jumlah Responden 

EX min = Skor minimal yang bisa diberikan 

EX maks = Skor maksimal yang bisa diberikan 

2) Retensi Pelanggan 

  

3) Akuisisi Pelanggan 

  



62 
 

 

b. Pengukuran kinerja perspektif keuangan 

1) Rasio Ekonomi 

Rasio ekonomi yaitu rasio yang menggambarkan kehematan dalam 

penggunaan anggaran yang mencangkup juga pengelolaan secara hati-hati 

atau hemat dan tidak ada pemborosan. 

 

2) Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima. 

 

3) Rasio Efektifitas 

Rasio efektivitas yaitu rasio yang menggambarkan berhasil atau tidaknya 

institusi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini adalah dengan 

membandingkan realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang 

ditetapkan. 

 

c. Pengukuran kinerja perspektif proses bisnis internal 

1) Inovasi merupakan pengembangan yang dilakukan organisasi agar dapat 

bertahan dalam persaiangan dengan para pesaing. 
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2) Dalam tahap proses operasi merupakan tahapan dimana organisasi berupaya 

untuk memberikan solusi kepada para pasien dalam memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pasien. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur pada RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang untuk tahap operasinya adalah: 

a) Jumlah kunjungan rawat jalan 

Data diolah dari jumlah kunjungan rawat jalan di RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang, pengukurannya: 

RK  

b) Jumlah kunjungan rawat inap 

a. ALOS (Average Length of Stay) 

ALOS menurut Depkes RI adalah rata-rata lamanya pasien rawat inap 

dirumah sakit, pengukurannya: 

 

b. BOR (Bed Occupancy Ratio) 

BOR menurut Depkes RI adalah rata-rata persentase pemakaian tempat 

tidur pada satuan waktu tertentu, pengukurannya: 
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c. TOI (Turn Over Internal) 

TOI menurut Depkes RI adalah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati 

dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan 

gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. 

 

d. BTO (Bed Turn Over Rate) 

BTO menurut Depkes RI adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 

satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu 

tertentu. 

 

e. GDR (Gross Death Rate) 

GDR menurut Depkes RI adalah angka kematian umum untuk setiap 

penderita keluar. 

 

f.   NDR (Net Death Rate) 

NDR menurut Depkes RI adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat 

untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan 

gambaran mutu pelayanan dirumah sakit. 
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d. Pengukuran kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

1) Kepuasan Karyawan 

Pengukuran kepuasan karyawan ini dilakukan dengan survey melalui 

kuesioner. Mengukur rata-rata kepuasan karyawan dengan memberikan nilai 

pada jawaban kuesioner sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan. 

Nilai yang diberikan adalah: 

1. Sangat Tidak Puas 

2. Tidak Puas 

3. Agak Tidak Puas 

4. Cukup  

5. Agak Puas 

6. Puas 

7. Sangat Puas 

Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden 

akan diketahui pencapaian indeks kepuasan karyawan, seperti yang 

dirumuskan oleh Sugiyono (2002:79) sebagai berikut: 

IKK = PP 

Keterangan:  

IKK = Indeks Kepuasan Karyawan 

PP = Perceived Performance 

Setelah diketahui IKK dari seluruh responden kemudian digolongkan pada 

skala: 

a. Sangat Tidak Puas 

b. Tidak Puas 



66 
 

 

c. Agak Tidak Puas 

d. Cukup 

e. Agak Puas 

f. Puas 

g. Sangat Puas 

terlebih dahulu ditentukan indeks kepuasan minimal dan indeks kepuasan 

maksimal, interval yang dapat dicari dari pengurangan antara indeks 

kepuasan maksimal dengan kepuasan minimal di bagi pada jumlah skala 

seperti yang dirumuskan oleh Sugiyono (2002:80) sebagai berikut: 

IK maks  = R x PP x EX maks 

IK min  = R x PP x EX min 

Interval   = (IK maks – IK min) / jumlah skala 

Keterangan: 

PP  = Banyaknya Pertanyaan 

R  = Jumlah Responden 

EX min  = Skor minimal yang bisa diberikan 

EX maks = Skor maksimal yang bisa diberikan 

2) Retensi Karyawan 

Retensi karyawan merupakan kemampuan organisasi untuk 

mempertahankan selama mungkin pekerja yang diminati organisasi dengan 

membandingkan jumlah karyawan yang keluar dengan jumlah seluruh 

karyawan 
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3) Produktivitas Karyawan 

Tingkat produktivitas tenaga kerja diperoleh dari rasio antara jumlah 

absensi karyawan dengan jumlah hari kerja yang dikalikan jumlah tenaga 

kerja.  

 

Setelah data dari masing-masing dihitung kemudian dilakukan analisis, 

dan diberikan pembobotan skor. Skor diberikan berdasarkan rating scale berikut: 

Skor Nilai 

-1 Kurang 

0 Cukup 

1 Baik 

   Sumber: Mulyadi, (2001) 

 

Setelah total bobot skor diperoleh, kemudian dilakukan pencarian rata-rata skor. 

Langkah selanjutnya adalah membuat skala untuk menilai total skor tersebut 

apakah dikatakan “kurang”, “cukup”, atau “baik”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

Sejarah RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang berawal sejak 

tahun 1952-1958 merupakan rumah sakit pertolongan atau BKIA (Balai 

Kesehatan Ibu dan Anak) yang dipimpin oleh dr. Artodibyo dengan jumlah tempat 

tidur sebanyak 41 buah serta karyawan sebanyak 30 orang (1 dokter, 4 paramedis 

dan 25 non medis). Tahun 1959-1966 perubahan status menjadi BKIA yang 

dipimpin oleh dr. Han Wi Sing terjadi penambahan karyawan menjadi 40 orang 

orang (1 dokter, 4 paramedis dan 35 non medis). Tahun 1967-1971 menjadi 

Puskesmas dengan pimpinan dr. Hartono Wijaya diikuti dengan penambahan 

karyawan 5 orang menjadi 45 orang (2 dokter, 6 paramedis dan 38 non medis). 

Tahun 1972-1978 menjadi Puskesmas Pembina dipimpin oleh dr. Ibnu Fadjar 

dengan perubahan jumlah karyawan menjadi 69 orang (2 dokter, 7 paramedis 

dan 60 non medis). Tahun 1979-1983 menjadi Puskesmas dengan Perawatan 

dipimpin oleh dr. Tuti Hariyanto dengan jumlah tempat tidur sebanyak 51 buah. 

Tahun 1984-1986 menjadi Rumah Sakit tipe D (Instruksi Gubernur Jatim No. 26 

tahun 1983) dipimpin oleh dr. Tuti Hariyanto, dengan jumlah tempat tidur 

sebanyak 51 buah. Tahun 1987-1996 menjadi Rumah Sakit tipe C (SK Menkes RI 

No. 303/SK/IV/1987) dipimpin oleh dr. Ibnu Fadjar dengan jumlah tempat tidur 

sebanyak 51 buah. Tahun 1997-2000 menjadi Rumah Sakit Umum Unit Swadana 

(SK Bupati tahun 1997) dipimpin oleh dr. Ibnu Fadjar dengan jumlah tempat tidur 
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sebanyak 155 buah. Tahun 2001-2003 perubahan terjadi lagi menjadi Badan 

Rumah Sakit Daerah yang dipimpin oleh dr. Setyo Darmono dengan jumlah 

tempat tidur sebanyak 155 buah. Tahun 2004 terjadi perubahan menjadi Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Malang yang dipimpin oleh dr. April Mustiko 

R, SpA dan jumlah tempat tidur 155 buah. Tahun 2004 - Maret 2008 dipimpin 

oleh dr. Agus Wahyu Arifin, MM, ada penambahan jumlah karyawan menjadi 

424 orang serta terjadi perubahan status menjadi Badan Layanan Umum dengan 

Tipe Kelas Rumah Sakit menjadi Tpe B Non Pendidikan (SK Bupati 2008) 

dengan jumlah tempat tidur sebanyak 201 buah. Bulan April 2008-2010 Direktur 

RSUD adalah Dr. Lina Julianty P., Sp.M, MM sekaligus terjadi perubahan nama 

menjadi Rumah Sakit Umum Daerah ”Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

berdasarkan SK Bupati No.180/ 37/ Kep/ 421.013/ 2008 tentang Pemberian Nama 

RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Kemudian diikuti dengan perubahan Struktur 

Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah. Berdasarkan SK 

Bupati Malang No. 180/232/KEP/421.013/2009 tentang Penetapan RSUD 

Kanjuruhan Kepanjen sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang 

menerapkan PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah)  status penuh. Jumlah karyawan menjadi 564 Orang dan jumlah tempat 

tidur menjadi 221 buah. Tahun 2011 – sekarang RSUD ”Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang, dipimpin Oleh Dr. Harry Hartanto, MM, diikuti dengan 

perubahan karyawan menjadi 624 orang dan jumlah tempat tidur menjadi 246 

buah. 

Barikut ini adalah Profil Rumah Sakit: 
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Nama Rumah Sakit : RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

Alamat : Jalan Panji No. 100 Kepanjen Kabupaten Malang 

Status Kepemilikan : Milik Pemerintah Kabupaten Malang 

Kelas Rumah Sakit : Kelas B Non Pendidikan  

SK Menkes RI : Nomor 811/MENKES/SK/X/2006, 3 Oktober 2006 

Instalasi Pelaksana Fungsional: 

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

b. Instalasi Rawat Jalan (IRJ) /Poliklinik 

a) Klinik Anak 

b) Klinik Tumbuh Kembang anak 

c) Klinik Penyakit Dalam 

d) Klinik Kebidanan & Kandungan 

e) Klinik Bedah 

f) Klinik Orthopedi 

g) Klinik Syaraf 

h) Klinik Bedah Syaraf 

i) Klinik THT 

j) Klinik Mata 

k) Klinik Kulit & Kelamin 

l) Klinik Gigi & Mulut 

m) Klinik Paru 

n) Klinik Jantung 

o) Klinik Jiwa 

p) Klinik Psikologi 
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c. Instalasi Rawat Inap 

a) Ruang Rawat Inap Kelas Utama  

1) Ruang Ranap Hasanudin ( H ) 

b) Ruang Rawat Inap Kelas I 

1) Ruang Ranap Gajahmada ( G ) 

2) Ruang ranap Empu Tantular ( E ) (khusus anak) 

c) Ruang Rawat Inap Kelas II 

1) Ruang Ranap Cut Nyak ( C ) 

2) Ruang Ranap Empu Tantular ( E ) (khusus anak) 

3) Ruang Ranap Fatahillah ( F )  

d) Ruang Rawat Inap Kelas III 

1) Ruang Ranap Airlangga ( A ) 

2) Ruang Ranap Brawijaya ( B ) 

3) Ruang Ranap Empu Tantular ( E ) (khusus anak) 

4) Ruang Ranap Imam Bonjol ( I ) 

d. Instalasi Bedah Sentral 

e. Instalasi Pelayanan Intensive 

f. Instalasi Hemodialisa 

g. Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu 

h. Instalasi Pelayanan Khusus 

i. Instalasi Rehabilitasi Medik 

j. Instalasi Kamar Bersalin 

k. Instalasi Gizi 

l. Instalasi Patologi Klinik 
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m. Instalasi Radiologi 

n. Instalasi Farmasi 

o. Instalasi Sterilisasi Sentral 

p. Instalasi Kedokteran Kehakiman 

q. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Sanitasi Lingkungan 

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Motto RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang 

1. Visi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 

“Menjadi rumah sakit pendidikan yang berkualitas dan mandiri dengan 

pelayanan paripurna pada tahun 2015”. 

2. Misi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit yang mendukung upaya 

peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan paripurna 

kepada masyarakat  

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada semua lapisan 

masyarakat secara tepat, cepat, nyaman dan terjangkau yang dilandasi 

etika profesi  

c. Mewujudkan pelayanan yang pro aktif dan perluasan jangkauan 

pelayanan kepada masyarakat  

d. Mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional dengan prinsip 

sosio ekonomi secara efektif dan efisien serta mampu berdaya saing  
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3. Tujuan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 

Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana dan 

peralatan serta mutu pendidikan 

4. Sasaran RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

Berkembangnya pelayanan kesehatan di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang sebagi RS pendidikan yang berkualitas dan mandiri 

dengan pelayanan paripurna. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut 

maka sampai dengan akhir tahun 2015, RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut: 

a. Terselenggaranya kerja sama dengan instansi Pendidikan 

Kedokteran dan Kesehatan lainnya. 

b. Meninngkatkan kualitas dan kuantitas SDM. 

c. Meningkatnya pemanfaatan RS oleh masyarakat potensial: 

i. BOR (tinngkat hunian) berada pada posisi efisien dan 

efektif yaitu 75% - 85%. 

ii. Terlaksananya penangan pasien rawat jalan oleh dokter 

spesialis. 

d. Terlaksananya 1% pasien keluar RS dilakukan Home Care. 

e. Meningkatnya jumlah kunjungan pengguna jasa rumah sakit 

f. Bertambahnya jenis layanan 

g. Meningkatnya rasio efektifitas pendapatan 

h. Terwujudnya efisiensi belanja 

 



74 
 

 

5. Strategi RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang: 

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi 

yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan 

sumber daya organisasi. Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan 

dan sasaran organisasi. 

6. MOTTO RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 

“Kepuasan Anda adalah Tujuan Utama Layanan Kami” 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang 
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4.2 Hasil Pilot Test 

4.2.1 Hasil Pilot Test Kepuasan Pelanggan (Pasien) 

Dalam mengukur kepuasan pelanggan, peneliti melakukan pilot test 

terlebih dahulu sebelum melakukan penyebaran kuesioner sesungguhnya ke 

responden. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas intrumen 

penelitian. Peneliti melakukan pilot test dengan menyebar kuesioner ke 30 

responden nonsample. Pilot Test yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

25 pertanyaan yang mencakup 5 atribut, yaitu tangible (nyata), empathy (empati), 

realibility (keandalan), responsiveness (ketanggapan), dan assurance (kepastian). 

Pengujian validitas item pertanyaan dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 

dengan metode factor analysis. Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang 

masing-masing variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang 

dipakai dalam pengujian tersebut. Uji validitas ini dapat menunjukkan sejauh 

mana tingkat ketepatan penggunaan alat ukur tersebut terhadap gejala yang ingin 

diukur. 

Kriteria validitas dapat ditentukan dengan menggunakan metode factor 

analysis dan dengan melihat nilai Loading Factor dan Sig. (2-tailed). Jika nilai 

Loading Factor > 0.5, item tersebut valid. Hasil tertera pada Tabel 4.1 di bawah 

ini: 
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Tabel 4.1 

Hasil Pilot Test Uji Validitas Instrumen Kepuasan Pasien 

Item Loading Factor Keterangan 

X1 (Tangibles)   

X1.1 0.926 Valid 

X1.2 0.879 Valid 

X1.3 0.829 Valid 

X1.4 0.777 Valid 

X1.5 0.287 Tidak Valid 

X2 (Emphaty)   

X2.1 0.743 Valid 

X2.2 0.788 Valid 

X2.3 0.818 Valid 

X2.4 0.653 Valid 

X2.5 0.416 Tidak Valid 

X3 (Reliability)   

X3.1 0.579 Valid 

X3.2 0.818 Valid 

X3.3 0.809 Valid 

X3.4 0.707 Valid 

X3.5 0.730 Valid 

X4 (Responsiveness)   

X4.1 0.876 Valid 

X4.2 0.906 Valid 

X4.3 0.844 Valid 

X4.4 0.660 Valid 

X4.5 0.833 Valid 

X5 (Assurance)   

X5.1 0.680 Valid 

X5.2 0.893 Valid 

X5.3 0.931 Valid 

X5.4 0.848 Valid 

X5.5 0.562 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk item variabel tidak semuanya 

valid. Oleh karena itu, item yang tidak valid harus dibuang. Item yang valid, tetap 

digunakan. Untuk variabel X1, hanya item X1.5 yang tidak valid (nilai loading 

factor sebesar 0.287 lebih kecil dari 0.5), sedangkan item X1.1, X1.2, X1.3, dan 
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X1.4 seluruhnya valid dan dapat digunakan. Untuk variabel X2, hanya item X2.5 

yang tidak valid (nilai loading factor sebesar 0.416 lebih kecil dari 0.5), 

sedangkan item X2.1, X2.2, X2.3, dan X2.4 seluruhnya valid dan dapat 

digunakan. Untuk variabel X3, semua nilai loading factor item X3.1, X3.2, X3.3, 

X3.4, dan X3.5 lebih besar dari 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa item 

variabel X3 valid dan dapat digunakan. Untuk variabel X4, semua nilai loading 

factor item X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, dan X4.5 lebih besar dari 0.5 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa item variabel X4 valid dan dapat digunakan. Untuk variabel 

X5, semua nilai loading factor item X5.1, X5.2, X5.3, X5.4, dan X5.5 lebih besar 

dari 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa item variabel X5 valid dan dapat 

digunakan.  

Reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk mengukur apakah 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah valid. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan menguji skor antara item dengan menggunakan cronbach’s alpha yaitu 

dengan membandingkan koefisien alpha dengan nilai standar yang ditetapkan, 

yakni 0.6. 

Tabel 4.2 

Hasil Pilot Test Uji Reliabilitas Instrumen Kepuasan Pasien 

Item Cronbach's Alpha Keterangan 

X1 (Tangibles) 0.875 Reliabel 

X2 (Emphaty) 0.746 Reliabel 

X3 (Reliability) 0.769 Reliabel 

X4 (Responsiveness) 0.874 Reliabel 

X5 (Assurance) 0.837 Reliabel 

 Sumber: Data Primer diolah, 2014 

 

Dari tabel di atas, didapatkan bahwa nilai cronbach’s alpha variabel X1 

sebesar 0.875 lebih besar dari 0.6, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 yang 
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digunakan sudah reliabel. Untuk variabel X2 sebesar 0.746 lebih besar dari 0.6, 

dapat disimpulkan bahwa variabel X2 yang digunakan sudah reliabel. Untuk 

variabel X3 sebesar 0.769 lebih besar dari 0.6, dapat disimpulkan bahwa variabel 

X3 yang digunakan sudah reliabel. Untuk variabel X4 sebesar 0.874 lebih besar 

dari 0.6, dapat disimpulkan bahwa variabel X4 yang digunakan sudah reliabel. 

Dan untuk variabel X5 sebesar 0.837 lebih besar dari 0.6, dapat disimpulkan 

bahwa variabel X5 yang digunakan sudah reliabel. Dari hasil pengujian, 

didapatkan bahwa masing-masing variabel sudah reliabel. 

4.2.2 Hasil Pilot Test Kepuasan Karyawan 

Peneliti menguji validitas dan reliabilitas kuesioner terlebih dahulu dengan 

menggunakan Pilot Test sebanyak 42 responden non sampel pada Poliklinik “x”. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 20 pertanyaan yang 

mencakup 6 atribut yaitu atribut gaji, atribut pekerjaan itu sendiri, atribut rekan 

kerja, atribut atasan, atribut promosi jabatan dan atribut lingkungan kerja. 

Pengujian validitas item pertanyaan dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 

dengan metode factor analysis. 

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel-variabel 

penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian 

tersebut. Didalam uji validitas ini nantinya dapat menunjukkan sejauh mana 

tingkat ketepatan penggunaan alat ukur tersebut terhadap gejala yang ingin diukur. 

Kriteria validitas dapat Anda tentukan dengan menggunakan metode factor 

analysis, dan dengan melihat nilai Loading Factordan Sig. (2-tailed). Jika Nilai 

Loading Factor > 0.5, maka item tersebut valid. Hasil tertera pada tabel dibawah 

ini: 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Pilot Test Validitas Instrumen Kepuasan Karyawan 

Item Loading Factor Keterangan 

X1 (Gaji)   

X1.1 0.981 Valid 

X1.2 0.981 Valid 

X2 (Pekerjaan)   

X2.1 0.806 Valid 

X2.2 0.806 Valid 

X3 (Rekan Kerja)   

X3.1 0.824 Valid 

X3.2 0.824 Valid 

X4 (Atasan)   

X4.1 0.815 Valid 

X4.2 0.887 Valid 

X4.3 0.824 Valid 

X4.4 0.909 Valid 

X4.5 0.890 Valid 

X5 (Promosi Jabatan)   

X5.1 0.948 Valid 

X5.2 0.967 Valid 

X5.3 0.973 Valid 

X6 (Lingkungan Kerja)   

X6.1 0.892 Valid 

X6.2 0.869 Valid 

X6.3 0.864 Valid 

X6.4 0.718 Valid 

X6.5 0.724 Valid 

X6.6 0.783 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

 

Dari tabel di atas, didapatkan bahwa untuk semua item variabel semuanya 

valid. Untuk variabel X1, semua nilai loading factor item (X1.1, dan X1.2) lebih 

besar dari 0.5, maka item dari variabel X1 valid dan dapat digunakan. Untuk 

variabel X2, semua nilai loading factor item (X2.1, dan X2.2) lebih besar dari 0.5, 

maka item dari variabel X2 valid dan dapat digunakan. Untuk variabel X3, semua 

nilai loading factor item (X3.1, dan X3.2) lebih besar dari 0.5, maka item dari 

variabel X3 valid dan dapat digunakan. Untuk variabel X4, semua nilai loading 
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factor item (X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, dan X4.5) lebih besar dari 0.5, maka item 

dari variabel X4 valid dan dapat digunakan. Untuk variabel X5, semua nilai 

loading factor item (X5.1, X5.2, dan X5.3) lebih besar dari 0.5, maka item dari 

variabel X5 valid dan dapat digunakan. Dan untuk variabel X6, semua nilai 

loading factor item (X6.1, X6.2, X6.3, X6.4, X6.5, dan X6.6) lebih besar dari 0.5, 

maka item dari variabel X6 valid dan dapat digunakan. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap instrumen penelitian 

dengan menggunakan SPSS 17 dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-

masing item pertanyaan dapat dikatakan valid karena r hitung telah melebihi 0,5 

sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh butir kuesioner dalam variabel penelitian 

valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 

Reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk mengukur apakah 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah valid. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan menguji skor antara item dengan menggunakan Alpha Cronbach yaitu 

dengan membandingkan koefisien alpha dengan 0.6. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Pilot Test Reliabilitas Instrumen Kepuasan Karyawan 

Item Cronbach's Alpha Keterangan 

X1 (Gaji) 0.961 Reliabel 

X2 (Pekerjaan) 0.450 Tidak Reliabel 

X3 (Rekan kerja) 0.518 Tidak Reliabel 

X4 (Atasan) 0.916 Reliabel 

X5 (Promosi Jabatan) 0.960 Reliabel 

X6(Lingkungan Kerja) 0.888 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

 

Dari tabel di atas, didapatkan bahwa nilai cronbach’s alpha variabel X1 

sebesar 0.934 lebih besar dari 0.6, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 yang 
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digunakan sudah reliabel. Untuk variabel X2 sebesar 0.450 lebih kecil dari 0.6, 

dapat disimpulkan bahwa variabel X2 yang digunakan tidak reliabel. Untuk 

variabel X3 sebesar 0.518 lebih kecil dari 0.6, dapat disimpulkan bahwa variabel 

X3 yang digunakan tidak reliabel. Untuk variabel X4 sebesar 0.916 lebih besar 

dari 0.6, dapat disimpulkan bahwa variabel X4 yang digunakan sudah reliabel. 

Untuk variabel X5 sebesar 0.960 lebih besar dari 0.6, dapat disimpulkan bahwa 

variabel X5 yang digunakan sudah reliabel. Dan untuk variabel X6 sebesar 0.888 

lebih besar dari 0.6, dapat disimpulkan bahwa variabel X6 yang digunakan sudah 

reliabel. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa hanya variabel X1, X4, X5, dan 

X6 yang sudah reliabel. 

 

4.3 Pembahasan Data Hasil Penelitian 

4.3.1 Pemilihan Perspektif dan Penentuan Strategic Objectives RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

Untuk mengukur kinerja organisasi dengan menggunakan Balanced 

Scorecard, dapat digunakan dalam suatu perspektif untuk mempermudah 

pengukuran kinerja tersebut. Dalam pengukuran ini, ada empat perspektif yang 

digunakan dalam mengukur kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang adalah perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis 

internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Keempat perspektif tersebut nantinya digunakan sebagai acuan dalam 

memilih tolak ukur yang akan digunakan untuk melihat performance atau kinerja 

dari RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Setelah ditentukan 

perspektif yang digunakan, maka proses selanjutnya adalah penentuan strategic 
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objectives atau sasaran strategik atas setiap perspektif yang digunakan di RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Rincian dari penentuan strategic 

objectives terhadap perspektif Balanced Scorecard ditunjukkan dalam gambar 

berikut:  
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Visi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang:

“Menjadi rumah sakit pendidikan yang berkualitas dan mandiri dengan pelayanan paripurna pada tahun 2015”.

Misi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit yang mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat 

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat secara tepat, cepat, nyaman dan terjangkau yang dilandasi etika profesi 

3. Mewujudkan pelayanan yang pro aktif dan perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat 

4. Mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional dengan prinsip sosio ekonomi secara efektif dan efisien serta mampu berdaya saing 

Tujuan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang:

Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana dan peralatan serta mutu 

pendidikan

Sasaran Strategis RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang

Meningkatnya jumlah 

kunjungan pengguna jasa 

rumah sakit

1. Meningkatnya rasio efektifitas 

pendapatan

2. Terwujudnya efisiensi belanja

Meninngkatkan kualitas 

dan kuantitas SDM

1. Meningkatnya pemanfaatan RS oleh masyarakat potensial:

BOR (tinngkat hunian) berada pada posisi efisien dan efektif yaitu 75% - 85%.

Terlaksananya penangan pasien rawat jalan oleh dokter spesialis.

2. Terlaksananya 1% pasien keluar RS dilakukan Home Care.

3. Bertambahnya jenis layanan

Perspektif KeuanganPerspektif Pelanggan Perspektif Proses Bisnis Internal Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Critical Succes

1. Peningkatan Kepuasan pasien

2. Peningkatan kepercayaan pasien

3. Bertambahnya jumlah pelanggan

Critical Succes

1.Tidak adanya pemborosan 

anggaran

2.Tercapainya pendapatan dengan 

pengeluaran minimal

3.Realisasi pendapatan sesuai

Critical Succes

1.Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan & inap

2.Penurunan jumlah pasien keluar meninggal

3. Bertambahnya inovasi layanan

Critical Succes

1.Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pasien 

2.peningkatan kehandalan Karyawan

Tolak Ukur

1.Kepuasan Pasien

2.Retensi Pasien

3.Akuisisi Pasien

Tolak Ukur

1.Rasio Ekonomi

2.Rasio Efisiensi

3.Rasio Efektivitas

Tolak Ukur

1.Inovasi

2.Persentase kunjungan rawat jalan

3.Rasio Pelayanan RS

Tolak Ukur

1.Kepuasan Karyawan

2.Retensi Karyawan

3 Produktivitas Karyawan

 

Gambar 4.2: Peta Strategis RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang 
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4.3.2 Deskripsi Objek Penelitian 

4.3.2.1 Pelanggan (Pasien) 

Setelah dilakukan pengujian pilot test pada pengukuran kepuasan 

pelanggan dan menghapus dua item yang tidak valid, peneliti melakukan 

penelitian sesungguhnya pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

dengan menggunakan teknik convinience sampling, yakni dengan cara menyebar 

kuesioner kepada pasien yang dapat secara mudah ditemui oleh peneliti di 

lingkungan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Penentuan 

besarnya jumlah responden dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah teknik sampel 

nonprobabilitas dengan metode pengambilan sampel secara convenience yakni 

dengan memilih sampel bebas kehendak perisetnya (Hartono, 2010:79). Selain itu, 

metode convenience sampling juga dilakukan atas pertimbangan kemudahan dan 

kecepatan untuk memperoleh sampel. Jumlah rata-rata pasien dari tiga tahun 

terakhir yaitu tahun 2010 sampai tahun 2012 RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang adalah sebanyak 85.520 orang, sehingga dari hasil perhitungan 

dengan menggunakan rumus slovin adalah  = 99,88 jika 

dibulatkan menjadi 100 pasien. Dari perhitungan menggunakan rumus slovin 

tersebut maka ukuran sampel pasien RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang ditentukan sebanyak 100 pasien. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 

100 pasien rawat jalan maupun rawat inap yang ditemui oleh peneliti di ligkungan 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tiga hari. Berikut 

adalah hasil pengujian validitas pada instrumen kepuasan pasien RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen Kepuasan Pasien RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang 

Item Loading Factor Keterangan 

X1 (Tangibles)   

X1.1 0.839 Valid 

X1.2 0.760 Valid 

X1.3 0.733 Valid 

X1.4 0.794 Valid 

X2 (Emphaty)   

X2.1 0.850 Valid 

X2.2 0.857 Valid 

X2.3 0.889 Valid 

X2.4 0.761 Valid 

X3 (Reliability)   

X3.1 0.503 Valid 

X3.2 0.681 Valid 

X3.3 0.821 Valid 

X3.4 0.799 Valid 

X3.5 0.718 Valid 

X4 (Responsiveness)   

X4.1 0.741 Valid 

X4.2 0.648 Valid 

X4.3 0.740 Valid 

X4.4 0.706 Valid 

X4.5 0.780 Valid 

X5 (Assurance)   

X5.1 0.811 Valid 

X5.2 0.773 Valid 

X5.3 0.841 Valid 

X5.4 0.844 Valid 

X5.5 0.634 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

Dari tabel di atas, didapatkan bahwa untuk item variabel semuanya valid. Dan 

berikut ini adalah hasil pengujian Reliabilitas: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kepuasan Pasien RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang 

Item Cronbach's Alpha Keterangan 

X1 (Tangibles) 0.763 Reliabel 

X2 (Emphaty) 0.849 Reliabel 

X3 (Reliability) 0.745 Reliabel 

X4 (Responsiveness) 0.765 Reliabel 

X5 (Assurance) 0.843 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

Peneliti mengurus perizinan penelitian, penyebaran kuesioner, dan 

pengambilan data terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 

2014. Peneliti menetapkan tanggal 28 Maret 2014 sebagai batas waktu 

pengembalian kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner, 

dan seluruhnya dapat digunakan sebagai data oleh peneliti. Ringkasan distribusi 

kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi dan Pengembalian Kuesioner Pasien 

Keterangan Jumlah   
Persentase 

(%) 

Jumlah kuesioner yang disebar 100 

 
100% 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali atau  

hilang 
0 

 
0% 

Jumlah kuesioner yang kembali 100 

 
100% 

  
 

 
  

Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 0 

 
0% 

  
 

 
  

Kuesioner yang dapat diolah 100 

 
100% 

        

 

 Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa tingkat pengembalian sebesar 100% dan 

kuesioner yang dapat digunakan untuk pengolahan data adalah 100%. Demografi 

responden yang meliputi jenis kelamin, status martial, dan usia. Demografi 

responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 

Demografi Responden Pasien 

No. Keterangan Total Persentase 

(%) 

1. Jenis Kelamin 
 

  

  a. Laki-laki 48 48% 

  b. Perempuan 52 52% 

  Total 100 100% 

2. Status Martial 
 

  

  a. Sudah Menikah 80 80% 

  b. Belum Menikah 20 20% 

  Total 100 100% 

3. Usia 
 

  

  a. < 17 tahun 2 2% 

  b. 17 - 25 tahun 23 23% 

  c. 26 - 50 tahun 57 57% 

  d. > 50 tahun 18 18% 

  Total 100 100% 

 

 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa lebih dari setengah responden 

dalam penelitian ini adalah perempuan, yakni 52%, sisanya 48% adalah laki-laki. 

Responden dalam penelitian ini 80% berstatus sudah menikah, 20% berstatus 

belum menikah. Responden dalam penelitian ini 2% berumur kurang dari 17 

tahun, 23% berumur 17-25 tahun, 57% berumur 26-50 tahun, dan 18% berumur 

lebih dari 50 tahun.  

4.3.2.2 Karyawan 

Pengukuran kepuasan karyawan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

kepada karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Dalam 

penelitian ini, penentuan besarnya jumlah responden ditentukan dengan 

menggunakan rumus slovin. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

ini adalah teknik sampel non probabilitas dengan metode pengambilan sampel 

secara convenience yakni dengan memilih sampel bebas kehendak perisetnya 
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(Hartono, 2010:79). Selain itu, metode convenience sampling juga dilakukan atas 

pertimbangan kemudahan dan kecepatan untuk memperoleh sampel. Dan untuk 

jumlah karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah 

sebanyak 624 orang, sehingga dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

slovin adalah  = 86,18 jika dibulatkan menjadi 86 karyawan. Dari 

perhitungan menggunakan rumus slovin tersebut maka ukuran sampel karyawan 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang ditentukan sebanyak 86 

karyawan. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 86 karyawan yang ditemui 

oleh peneliti di lingkungan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

selama 3 hari. Berikut ini hasil uji validitas instrumen kepuasan karyawan RSUD 

„Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Kepuasan Karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang 

Item Loading Factor Keterangan 

X1 (Gaji)   

X1.1 0.827 Valid 

X1.2 0.827 Valid 

X2 (Pekerjaan)   

X2.1 0.927 Valid 

X2.2 0.927 Valid 

X3 (Rekan Kerja)   

X3.1 0.946 Valid 

X3.2 0.946 Valid 

X4 (Atasan)   

X4.1 0.943 Valid 

X4.2 0.951 Valid 

X4.3 0.953 Valid 

X4.4 0.939 Valid 

X4.5 0.919 Valid 

X5 (Promosi Jabatan)   

X5.1 0.935 Valid 

X5.2 0.924 Valid 

X5.3 0.886 Valid 

X6 (Lingkungan 

Kerja) 
  

X6.1 0.899 Valid 

X6.2 0.893 Valid 

X6.3 0.901 Valid 

X6.4 0.892 Valid 

X6.5 0.859 Valid 

X6.6 0.687 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

Dari tabel di atas, didapatkan bahwa untuk item variabel semuanya valid. Dan 

berikut ini adalah hasil pengujian Reliabilitas instrumen kepuasan karyawan 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kepuasan Karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang 

Item Cronbach's Alpha Keterangan 

X1 (Gaji) 0.934 Reliabel 

X2 (Pekerjaan) 0.837 Reliabel 

X3 (Rekan kerja) 0.882 Reliabel 

X4 (Atasan) 0.966 Reliabel 

X5 (Promosi Jabatan) 0.901 Reliabel 

X6 (Lingkungan Kerja) 0.927 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

Peneliti mengurus perizinan penelitian, penyebaran kuesioner, dan 

pengambilan data terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 28 Maret 

2014. Peneliti menetapkan tanggal 28 Maret 2014 sebagai batas waktu 

pengembalian kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 86 kuesioner, 

sedangkan yang dapat digunakan sebagai data oleh peneliti adalah sebanyak 86 

kuesioner. Ringkasan distribusi kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Distribusi dan Pengembalian Kuesioner Karyawan 

Keterangan Jumlah   
Persentase 

(%) 

Jumlah kuesioner yang disebar 86 

 
100% 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali atau 

hilang 
0 

 
0% 

Jumlah kuesioner yang kembali 86 

 
100% 

  
 

 
  

Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 0 

 
0% 

  
 

 
  

Kuesioner yang dapat diolah 86 

 
86% 

        

 

 Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa tingkat pengembalian sebesar 100% dan 

kuesioner yang dapat digunakan untuk pengolahan data adalah 100%. Demografi 

responden terlampir dalam bagian kedua kuesioner, yang meliputi jenis kelamin, 
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status martial, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan pendapatan per bulan. 

Demografi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Demografi Responden Karyawan 

No. Keterangan Total Persentase 

(%) 

1. Jenis Kelamin 
 

  

  a. Laki-laki 51 59% 

  b. Perempuan 35 41% 

  Total 86 100% 

2. Status Martial 
 

  

  a. Sudah Menikah 82 95% 

  b. Belum Menikah 4 5% 

  Total 86 100% 

3. Usia 
 

  

  a. < 21 tahun 0 0% 

  b. 21 - 24 tahun 5 6% 

  c. 25 - 50 tahun 77 90% 

  d. > 50 tahun 4 4% 

  Total 86 100% 

4. Pendidikan terakhir 
 

  

  a. SMA 8 9% 

  b. D1 3 3% 

  c. D3 58 67% 

  d. S1 16 20% 

 e. S2 1 1% 

  Total 86 100% 

5. Lama Bekerja 
 

  

  a. < 5 tahun 16 19% 

  b. 5 - 10 tahun 30 35% 

  c. 11 - 25 tahun 33 38% 

  d. >25 tahun 7 8% 

  Total 86 100% 

6. Pendapatan Per Bulan 
 

  

  a. < Rp 1.000.000 27 31% 

  b. Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 46 53% 

 c. >Rp 3.000.000 13 16% 

  Total 86 100% 
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 Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa lebih dari setengah responden 

dalam penelitian ini adalah laki-laki, yakni 59%, sisanya 41% adalah perempuan. 

Mayoritas Responden dalam penelitian ini 95% sudah menikah dan sisanya 5% 

belum menikah. Responden dalam penelitian ini 0% berumur krang dari 21 tahun, 

6% berumur 21-24 tahun, 90% berumur 25-50 tahun, dan 5% berumur lebih dari 

50 tahun. Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah D3 sebesar 67%, S1 

sebesar 20%, SMA sebesar 9%, D1 sebesar 35%, dan S2 sebesar 1%. Sebanyak 

19% responden telah memiliki pengalaman bekerja pada RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang kurang dari 5 tahun, 35% selama kurang dari 5-10 

tahun, 38% selama  11-25 tahun, serta 8% lebih dari 25 tahun. Sementara itu, 

sebanyak 31% karyawan mendapatkan pendapatan kurang dari Rp 1.000.000, 

53% mendapatkan pendapatan antara Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 dan 

16% mendapatkan pendapatan lebih dari Rp 3.000.000. 

4.3.3 Analisis Balanced Scorecard 

4.3.3.1 Kinerja Perspektif Pelanggan 

a. Kepuasan Pelanggan 

Dari data hasil kuesioner yang telah terkumpul dapat ditentukan interval 

kepuasan pasien RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien. Penetapan tingkat kepuasan 

pasien secara keseluruhan didasarkan pada skala yang digunakan untuk 

pengolahan data, yakni: 

IK Max = PP x R x EXMax 

   

 

23 x 100 x 7 

   

 

16100 
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IK Min = PP x R x EXMin 

   

 

23 x 100 x 1 

   

 

2300 

    Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

  

 

(16100 - 2300) / 7 

   

 

13800/7 

    Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

2300 - 4271 = Sangat Tidak Puas 

4272 - 6243 = Tidak Puas 

6244 - 8214 = Agak Tidak Puas 

8215 - 10186 = Cukup 

 10187 - 12157 = Agak Puas 

12158 - 14129 = Puas 

 14130 - 16100 = Sangat Puas 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada pasien RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Diperoleh hasil indeks kepuasan sebesar 13560. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pasien di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang dapat dikategorikan puas terhadap kinerja RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Pasien dikatakan puas apabila berada 

pada interval 12158-14129. Untuk dapat melihat secara rinci atas atribut 

pengukuran kepuasan pasien atas 5 atribut yakni tangible (nyata), empathy 

(empati), realibility (keandalan), responsiveness (ketanggapan), dan assurance 

(kepastian), peneliti akan merinci kelima atribut tersebut. Setelah data terkumpul 
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dan diolah, peneliti menentukan interval kepuasan pasien RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang untuk masing-masing atribut, misalnya untuk 

mengukur kepuasan pasien secara keseluruhan, penetapan tingkat kepuasan pasien 

pada kelima atribut ini, yaitu tangible (nyata), empathy (empati), realibility 

(keandalan), responsiveness (ketanggapan), dan assurance (kepastian) didasarkan 

pada skala yang akan digunakan untuk pengolahan data atas kelima atribut, yakni: 

a) Atribut tangible (nyata) 

IK Max = PP x R x EXMax 

 

 

4 x 100 x 7 

 

 

2800 

  IK Min = PP x R x EXMin 

 

 

4 x 100 x 1 

 

 

400 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(2800 - 400) / 7 

 

 

2400/7 

  

 

343 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

400 - 743 = Sangat Tidak Puas 

744 - 1086 = Tidak Puas 

1087 - 1429 = Agak Tidak Puas 

1430 - 1771 = Cukup 

 1772 - 2114 = Agak Puas 

2115 - 2457 = Puas 

 2458 - 2800 = Sangat Puas 
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Diperoleh hasil indeks kepuasan pada atribut tangible (nyata) sebesar 

2288, sehingga dari hasil ini menunjukkan atribut tangible (nyata) di RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dapat dikategorikan puas terhadap 

kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Pasien dikatakan puas 

apabila berada pada interval 2115-2457. Berikut ini adalah uraian item pernyataan 

dalam kalimat atribut tangible (nyata), dalam atribut ini pernyataan yang menjadi 

fokus peneliti adalah tentang indikator kebersihan, ruang tunggu pelayanan, 

kelengkapan peralatan, dan penampilan petugas pelayanan. 

Tabel 4.13 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut Tangible (Nyata) 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X1.1 1.00 7.00 5.6700 1.27964 

X1.2 2.00 7.00 5.2400 1.63991 

X1.3 1.00 7.00 5.8000 1.08246 

X1.4 2.00 7.00 6.1700 0.84154 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk item X1.1 adalah 1, item 

X1.2 adalah 2, item X1.3 adalah 1, dan item X1.4 adalah 2, sedangkan skala 

maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa nilai deviasi standar untuk tiap item tidak lebih besar dari nilai rerata 

hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 

b) Atribut empathy (empati) 

IK Max = PP x R x EXMax 

 

 

4 x 100 x 7 

 

 

2800 

  IK Min = PP x R x EXMin 

 

 

4 x 100 x 1 

 

 

400 
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Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(2800 - 400) / 7 

 

 

2400/7 

  

 

343 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

400 - 743 = Sangat Tidak Puas 

744 - 1086 = Tidak Puas 

1087 - 1429 = Agak Tidak Puas 

1430 - 1771 = Cukup 

 1772 - 2114 = Agak Puas 

2115 - 2457 = Puas 

 2458 - 2800 = Sangat Puas 

Diperoleh hasil indeks kepuasan pada atribut empathy (empati) sebesar 

2341. Sehingga, dari hasil ini menunjukkan atribut empathy (empati) di RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dapat dikategorikan puas terhadap 

kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Pasien dikatakan puas 

apabila berada pada interval 2115-2457. Untuk atribut empathy (empati) 

pernyataan yang menjadi fokus peneliti adalah indikator komunikasi, memahami 

kebutuhan pelanggan, perhatian petugas pelayanan, dan kepedulian petugas 

pelayanan. 
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Tabel 4.14 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut Empathy (empati) 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X2.1 2.00 7.00 5.9700 0.97913 

X2.2 2.00 7.00 5.7700 1.12685 

X2.3 1.00 7.00 5.7700 1.17941 

X2.4 5.00 7.00 6.1100 0.58422 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk item X2.1 adalah 

2, item X2.2 adalah 2, item X2.3 adalah 1, dan item X2.4 adalah 5, sedangkan 

skala maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa nilai deviasi standar untuk tiap item tidak lebih besar dari nilai rerata 

hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 

c) Atribut realibility (keandalan) 

 

Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

500 - 929 = Sangat Tidak Puas 

930 - 1357 = Tidak Puas 

IK Max = PP x R x EXMax 

 

 

5 x 100 x 7 

 

 

3500 

  IK Min = PP x R x EXMin 

 

 

5 x 100 x 1 

 

 

500 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(3500 - 500) / 7 

 

 

3000/7 

  

 

429 
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1358 - 1786 = Agak Tidak Puas 

1787 - 2214 = Cukup 

 2215 - 2643 = Agak Puas 

2644 - 3071 = Puas 

 3072 - 3500 = Sangat Puas 

Diperoleh hasil indeks kepuasan pada atribut realibility (keandalan) 

sebesar 2920, sehingga dari hasil ini menunjukkan atribut realibility (keandalan) 

di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dapat dikategorikan puas 

terhadap kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Pasien 

dikatakan puas apabila berada pada interval 2644-3071. Untuk atribut realibility 

(keandalan), pertanyaan yang menjadi fokus peneliti adalah indikator ketepatan 

waktu, kecakapan dalam menghadapi keluhan, keandalan petugas dalam 

memudahkan teknis pelayanan, keandalan petugas dalam memberikan informasi 

pelayanan, serta keandalan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan. 

Tabel 4.15 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut Realibility (keandalan) 

Item Minimum Maksimum Rerata Devisiasi Standar 

X3.1 1.00 7.00 5.7400 1.08823 

X3.2 1.00 7.00 5.8000 0.99494 

X3.3 1.00 7.00 5.8000 1.05409 

X3.4 2.00 7.00 5.8600 1.04466 

X3.5 1.00 7.00 6.0000 0.82878 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk item X3.1 adalah 

1, item X3.2 adalah 1, item X3.3 adalah 1, item X3.4 adalah 2, dan item X3.5 

adalah 1, sedangkan skala maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar 

dari nilai rerata hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 
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d) Atribut responsiveness (ketanggapan) 

IK Max = PP x R x EXMax 

 

 

5 x 100 x 7 

 

 

3500 

  IK Min = PP x R x EXMin 

 

 

5 x 100 x 2 

 

 

1000 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(3500 - 1000) / 7 

 

 

2500/7 

  

 

357 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1000 - 1357 = Sangat Tidak Puas 

1358 - 1714 = Tidak Puas 

1715 - 2071 = Agak Tidak Puas 

2072 - 2429 = Cukup 

 2430 - 2786 = Agak Puas 

2787 - 3143 = Puas 

 3144 - 3500 = Sangat Puas 

Diperoleh hasil indeks kepuasan pada atribut responsiveness 

(ketanggapan) sebesar 2984. Sehingga, dari hasil ini menunjukkan atribut 

responsiveness (ketanggapan) di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang dapat dikategorikan puas terhadap kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang. Pasien dikatakan puas apabila berada pada interval 2787-

3143. Untuk atribut responsiveness (ketanggapan) pertanyaan yang menjadi fokus 
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peneliti adalah indikator respon petugas pelayanan terhadap keluhan pelanggan, 

respon pelayanan terhadap saran pelanggan, respon petugas pelayanan terhadap 

kritik warga, ketanggapan petugas pelayanan, dan pelayanan sesuai prosedur. 

Tabel 4.16 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut Responsiveness 

(ketanggapan) 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X4.1 3.00 7.00 6.1000 0.67420 

X4.2 2.00 7.00 5.9500 0.83333 

X4.3 4.00 7.00 5.6100 1.02391 

X4.4 2.00 7.00 6.0600 0.91916 

X4.5 2.00 7.00 6.1200 0.84423 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk item X4.1 adalah 

3, item X4.2 adalah 2, item X4.3 adalah 4, item X4.4 adalah 2, dan item X4.5 

adalah 2, sedangkan skala maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar 

dari nilai rerata hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 

e) Atribut assurance (kepastian) 

IK Max = PP x R x EXMax 

 

 

5 x 100 x 7 

 

 

3500 

  IK Min = PP x R x EXMin 

 

 

5 x 100 x 2 

 

 

1000 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(3500 - 1000) / 7 

 

 

2500/7 

  

 

357 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 
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EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1000 - 1357 = Sangat Tidak Puas 

1358 - 1714 = Tidak Puas 

1715 - 2071 = Agak Tidak Puas 

2072 - 2429 = Cukup 

 2430 - 2786 = Agak Puas 

2787 - 3143 = Puas 

 3144 - 3500 = Sangat Puas 

Diperoleh hasil indeks kepuasan pada atribut assurance (kepastian) 

sebesar 3027. Sehingga, dari hasil ini menunjukkan atribut assurance (kepastian) 

di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dapat dikategorikan puas 

terhadap kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Pasien 

dikatakan puas apabila berada pada interval 2787-3143. Untuk atribut assurance 

(kepastian), pernyataan yang menjadi fokus peneliti adalah tentang indikator 

pengetahuan dan kemampuan petugas pelayanan, pengetahuan teknis petugas 

pelayanan, pengetahuan sosial petugas pelayanan, sifat dapat dipercaya, 

kemampuan petugas administrasi dalam memberikan pelayanan. 

Tabel 4.17 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut Assurance (kepastian) 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X5.1 2.00 7.00 5.9600 0.88671 

X5.2 3.00 7.00 6.0300 0.74475 

X5.3 2.00 7.00 6.0100 0.83479 

X5.4 2.00 7.00 6.1300 0.82456 

X5.5 4.00 7.00 6.1400 0.66697 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk item X4.1 adalah 

2, item X4.2 adalah 3, item X4.3 adalah 2, item X4.4 adalah 2, dan item X4.5 
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adalah 4, sedangkan skala maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar 

dari nilai rerata hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 

Berikut ini hasil rekap keseluruhan atas pengukuran kepuasan pasien RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 

Tabel 4.18 

Hasil Pengukuran Kepuasan Pasien RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen  

Kabupaten Malang atas masing-masing atribut 

Atribut Indeks 

kepuasan atas 

atribut 

Interval Keterangan 

Tangible (nyata) 2288 2115-2457 Puas 

Empathy (empati) 2329 2115-2457 Puas 

Realibility (keandalan) 2920 2644-3071 Puas 

Responsiveness (ketanggapan) 2984 2787-3143 Puas 

Assurance (kepastian) 3027 2787-3143 Puas 

Sumber: Data Primer diolah, 2014 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pasien RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang telah merasa puas untuk atribut tangible (nyata), 

empathy (empati), realibility (keandalan), responsiveness (ketanggapan) dan 

assurance (kepastian). Melihat dari tabel tersebut pasien memberikan penilaian 

tertinggi untuk atribut assurance (kepastian) dengan nilai 3027. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pasien merasa puas dengan pengetahuan dan kemampuan 

petugas pelayanan, pengetahuan teknis petugas pelayanan, pengetahuan sosial 

petugas pelayanan, sifat dapat dipercaya, kemampuan petugas administrasi dalam 

memberikan pelayanan. Atribut assurance (kepastian) merupakan atribut yang 

paling baik dibandingkan indikator lain. Karena, dapat dilihat bahwa indeks 

kepuasan atas atribut assurance (kepastian) mendapatkan nilai yang tinggi. 

Secara keseluruhan pasien RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang sudah merasa puas. hal ini mengindikasikan bahwa RSUD “Kanjuruhan” 
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Kepanjen Kabupaten Malang telah memberikan pelayanan yang baik kepada 

pasiennya sehingga pasien merasa puas atas pelayanan yang diberikan.  

b. Retensi Pelanggan 

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dalam menjaga hubungan dan 

mempertahankan pasiennya. 

Tabel 4.19 

Retensi Pelanggan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

Tahun Pasien Rawat Jalan Persentase Keberhasilan 

Mengakuisisi Pasien Lama Total 

2010 35899 82074 44% 

2011 52203 106932 49% 

2012 46998 105191 45% 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

 

Gambar 4.3: Retensi Pelanggan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Dilihat dari hasil besarnya retensi pelanggan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012 bisa dikatakan fluktuatif. Tahun 2010 sampai dengan tahun tahun 2011 

mengalami peningkatan sebesar 5% dari 44% ke 49% itu artinya kinerja RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang untuk mempertahankan pelanggan 
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lamanya dapat dikatakan baik karena semakin banyak jumlah persentase maka 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dapat mempertahankan 

pelanggan lamanya untuk datang kembali. Hal ini bisa dilihat dari persentase 

retensi pelanggan yang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tahun 2011 

sampai dengan tahun 2012 RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

bisa dikatakan bekerja dengan kurang baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah 

retensi pelanggan yang mengalami penurunan sebesar 4% dari 49% ke 45%. 

c. Akuisisi Pelanggan 

Indikator akuisisi pelanggan bertujuan untuk mengukur tingkat 

kemampuan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang untuk menarik 

pelanggan atau pasien baru. Berikut ini adalah hasil akuisisi pelanggan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir, mulai 

tahun 2010 sampai tahun 2012. Berikut ini adalah rinciannya: 

Tabel 4.20 

Akuisisi Pelanggan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

Tahun Pasien Rawat Jalan Persentase Keberhasilan 

Mengakuisisi Pasien Baru Total 

2010 46175 82074 56% 

2011 54729 106932 51% 

2012 58193 105191 55% 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 
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Gambar  4.4: Akuisisi Pelanggan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Akuisisi Pelanggan adalah indikator yang menunjukkan kemampuan 

organisasi dalam memperoleh pelanggan baru, akuisisi pelanggan untuk RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang berkaitan dengan seberapa besar 

pasien baru dapat ditarik oleh rumah sakit tersebut. Semakin besar persentase 

akuisisi pelanggan menunjukkan kinerja rumah sakit semakin baik. perhitungan 

indikator akuisisi pelanggan ini didasarkan atas jumlah banyaknya rawat jalan 

baru yang diperoleh RSUD “Kanjutuhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 

Berdasarakan tabel diatas dapat kita lihat bahwa akuisisi pasien pada 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dari tahun bisa dikatakan 

fluktuatif. Pada tahun 2010, nilai akuisisi pasien adalah sebesar 56%, sedangkan 

di tahun 2011 nilai akuisisi turun menjadi 51% dan kemudian mengalami 

peningkatan kembali di tahun 2012 menjadi 55%.. 

Apabila dilihat dari tren tersebut, secara umum menunjukkan pada tahun 

2011 bahawa akuisisi atas pasien baru kurang baik. Hal ini, dapat dilihat dari tren 

yang menurun. Penurunan tren ini harus dijadikan perhatian khusus RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Karena apabila tren atas akuisisi 
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pasien ini terus menerus menurun, maka mengindikasikan adanya hal yang kurang 

baik yang ada di rumah sakit. Misalnya, terkait dengan pelayanan yang buruk, 

biaya yang mahal atau beberapa faktor lain. Selain itu, untuk meningkatkan rasio 

akuisisi pelanggan ini, RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang harus 

lebih meningkatkan pelayanan dan lebih berorientasi, baik itu melakukan inovasi 

dengan penembahan bidang layanan kesehatan ataupun inovasi dalam hal 

peningkatan kualitas layanan di rumah sakit. Namun pada tahun 2012 bahawa 

akuisisi atas pasien baru sudah mulai baik. Hal ini, dapat dilihat dari tren yang 

mulai meningkat kembali. 

4.3.3.2 Kinerja Perspektif keuangan 

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan RSUD “Kanjuruhan” selama 

tahun 2010 sampai tahun 2012: 

Tabel 4.21 

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan RSUD "Kanjuruhan" 

Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

INDIKATOR 
TAHUN 

2010 2011 2012 

Pendapatan 

dalam Anggaran 
Rp 34.000.000.000,00 Rp 37.000.000.000,00 Rp 38.000.000.000,00 

Pendapatan 

Terealisasi 
Rp 37.249.477.897,29 Rp 37.721.870.903,64 Rp 47.219.065.291,38 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan dari tahun ketahun selalu 

meningkat. Ditahun 2010 realisasi pendapatan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang sebesar Rp 37.249.477.897,29, sedangkan ditahun 2011 

realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp 37.721.870.903,64, dan ditahun 2012 

meningkat lagi menjadi Rp  47.219.065.291,38. Peningkatan realisasi pendapatan 

ini tentunya mengindikasikan semakin baiknya pelayanan yang diberikan, 
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sehingga realisasi pendapatan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

dari tahun ketahun meningkat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin 

percayanya pasien untuk memilih RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang sebagai tempat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga dengan 

semakin bertambahnya jumlah pasien maka realisasi pendapatan juga akan 

semakin meningkat. 

Untuk melihat jelas tentang gambaran pendapatan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 2010 sampai tahun 2012 dapat dilihat 

dari gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.5: Persentase Pendapatan dari tahun 2010 sampai tahun 2012 

dengan total pendapatan 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat dilihat persentase pendapatan dari 

tahun ketahun RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dari total 

pendapatan selama tahun 2010, sampai tahun 2012. Pada tahun 2010 dapat dilihat 

bahwa pendapatan yang terealisasi adalah sebesar 30% dari total pendapatan 

tahun 2010 sampai tahun 2012. Sedangkan ditahun 2011 persentasenya meningkat 
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menjadi sebesar 31% dari total pendapatan selama tahun 2010 sampai tahun 2012. 

Ditahun 2012 pendapatannya kembali meningkat menjadi 39% dari total 

pendapatan 3 periode tersebut. 

Gambaran realisasi pendapatan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang telah dijabarkan diatas, kemudian berikut ini adalah gambaran penjelasan 

tentang anggaran dan realisasi pengeluaran RSUD “Knjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang selama tahun 2010: 

Tabel 4.22 

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengeluaran RSUD "Kanjuruhan" 

Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2010 

Pos Pengeluaran 
2010 

Anggaran Realisasi 

Belanja Pegawai Rp 20.710.081.710,00 Rp 25.035.239.444,76 

Belanja Barang Rp 18.096.830.000,00 Rp 23.997.168.073,63 

Belanja Modal Rp 20.798.807.290,00 Rp 20.188.836.200,00 

TOTAL Rp 59.605.719.000,00 Rp 69.221.243.718,39 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Dari tabel diatas, secara keseluruhan terdapat 3 pos pengeluaran. Dari 

tahun 2010 anggaran pengeluaran yang dibuat oleh RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebesar Rp 59.605.719.000,00, sedangkan 

realisasinya sebesar Rp 69.221.243.718,39. Untuk melihat rincian persentase 

realisasi pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama 

tahun 2010 dapat dilihat dari gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.6: Rincian Persentase Pengeluaran per pos kegiatan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2010 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Dapat dilihat bahwa persentase realisasi pengeluaran terbesar ditahun 2010 

adalah Belanja Pegawai sebesar Rp 25.035.239.444,76 atau sebesar 36% dari total 

realisasi pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang. Pengeluaran 

terbesar kedua adalah Belanja Barang sebesar Rp 23.997.168.073,63 atau sebesar 

35% dari total realisasi pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang. 

Setiap tahun rata-rata pengeluaran terbesar adalah untuk Belanja Pegawai yang 

merupakan biaya yang dikeluarkan terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan 

karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang yang memang 

jumlahnya besar. Sedangkan untuk realisai pengeluaran terkecil adalah Belanja 

Modal yang hanya sebesar Rp 20.188.836.200,00 atau sebesar 29% dari total 

pengeluaran. 

Setelah melihat data gambaran realisasi pengeluaran tahun 2010 diolah 

berikut ini adalah gambaran tabel realisasi pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 2011: 
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Tabel 4.23 

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 2011 

Pos Pengeluaran 
2011 

Anggaran Realisasi 

Belanja Pegawai  Rp 26.423.807.000,00   Rp  29.073.621.967,00  

Belanja Barang  Rp 24.616.000.000,00   Rp  26.284.181.920,65  

Belanja Modal  Rp 10.389.107.523,00   Rp    7.039.333.700,00  

TOTAL  Rp 61.428.914.523,00   Rp  62.397.137.587,65  

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Di tahun 2011 ini realisasi pengeluaran menurun dibandingkan tahun 2010 yaitu 

sebesar Rp 62.397.137.587,65, sedangkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 

61.428.914.523,00. Berikut ini adalah rincian persentase realisasi pengeluaran 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 2011: 

 
Gambar 4.7: Runcian Persentase Pengeluaran per pos kegiatan RSUD 

“Knjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2011 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran terbesar di tahun 

2011 adalah untuk Belanja Pegawai dan yang kedua untuk Belanja Barang. 

Pengeluaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 29.073.621.967,00 atau sebesar 

47% dari total pengeluaran di tahun 2011. Untuk Belanja Barang sebesar Rp 

26.284.181.920,65 atau sebesar 42% dari total pengeluaran di tahun tersebut. 

Sedangkan untuk pengeluaran terkecil adalah untuk pengeluaran Belanja Modal 
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sebesar Rp 7.039.333.700,00 atau sebesar 11% dari total pengeluaran di tahun 

2011.  

 Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan realisasi pengeluaran RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 2012: 

Tabel 4.24 

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 2012 

Pos Pengeluaran 
2012 

Anggaran Realisasi 

Belanja Pegawai  Rp 28.443.294.190,00   Rp  38.248.681.489,00  

Belanja Barang  Rp 29.586.847.350,00   Rp  28.155.278.653,45  

Belanja Modal  Rp 13.693.668.387,00   Rp  13.127.521.072,57  

TOTAL  Rp 71.723.809.927,00   Rp  79.531.481.215,02  

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Pada anggaran yang ditetapkan di tahun 2012 ini adalah sebesar Rp 

71.723.809.927,00. Sedangkan realisasi total pengeluaran ditahun 2012 adalah 

sebesar Rp 79.531.481.215,02. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambaran 

rincian persentase pengeluaran dana ditahun 2012: 

 
Gambar 4.8: Rincian Persentase Pengeluaran per pos kegiatan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2012 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 
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Dari hasil di atas, terlihat proporsi persentase pengeluaran RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 2012. Dari gambar 

tersebut pengeluaran terbesar yang terjadi adalah pengeluaran untuk Belanja 

Pegawai sebesar 48% dan yang kedua adalah Belanja Barang sebesar 35% dari 

total pengeluaran di tahun 2012. Sedangkan pengeluaran terkecil adalah untuk 

Belanja Modal yang hanya sebesar 17% dari total pengeluaran ditahun 2012. 

Untuk pengukuran kinerja perspektif keuangan dalam penelitian ini 

digunakan pengukuran Value for Money, yaitu mengukur tingkat ekonomi, tingkat 

efisiensi, dan tingkat efektifitas RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang, Value 

for Money artinya menerapkan tiga prinsip yang ada dalam proses penganggaran 

yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan 

penggunaan sumber daya jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling 

murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) 

tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas 

berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau 

tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:130). Data yang digunakan dalam 

pengukuran Value For Money adalah anggaran pendapatan, realisasi pendapatan, 

anggaran belanja, realisasi belanja pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang antara tahun 2010 sampai tahun 2012. 

a. Rasio Ekonomi 

Rasio ekonomi yaitu rasio yang menggambarkan kehematan dalam 

penggunaan anggaran yang mencakup pengelolaan secara hati-hati atau hemat dan 

tidak ada pemborosan. Berikut ini adalah hasil perhitungan Rasio Ekonomi RSUD 
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“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir, mulai 

tahun 2010 sampai tahun 2012. Berikut ini adalah rinciannya: 

Tabel 4.25 

Rasio Ekonomis RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama 

Tahun 2010 sampai Tahun 2012 

Tahun Pengeluaran Institusi 
Anggaran yang 

ditetapkan 

Rasio 

Ekonomis 

2010  Rp 59.605.719.000,00   Rp 69.221.243.718,39  86,11% 

2011  Rp 61.428.914.523,00   Rp 62.397.137.587,65  98,45% 

2012  Rp 71.723.809.927,00   Rp 79.531.481.215,02  90,18% 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

 
Gambar 4.9: Rasio Ekonomis RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang selama Tahun 2010 sampai Tahun 2012 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dari tahun 

ketahun secara umum terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja 

Modal. Penggunaan dana pos terbesar adalah Belanja Pegawai pada tahun 2010, 

2011, dan 2012. Apabila melihat tabel diatas, secara umum kinerja perspektif 

keuangan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang untuk rasio ini 

adalah cukup ekonomis, karena kinerja keuangan institusi dikatakan ekonomis 

apabila diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) untuk rasio ekonomi ini. Salah 
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satu cara untuk mengukur rasio ekonomi adalah dengan memperbandingkan 

apakah biaya organisasi lebih besar dari jumlah yang telah dianggarkan oleh 

organisasi. Dari tahun ketahun pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang tidak pernah melampaui anggaran yang ditetapkan atau 

dengan kata lain realisasi pengeluaran selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2010 rasio ekonomi RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang sebesar 86,11% hal ini 

mengindikasikan bahwa realisasi pengeluaran RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang ditahun 2010 tidak melebihi anggaran yang ditetapkan dan 

dinyatakan cukup ekonomis. Pada tahun 2011 rasio ekonomi RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebesar 98,45% hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja rasio ekonomi semakin baik dan dinyatakan cukup 

ekonomis. Ditahun 2012 rasio ekonomi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga menjadi 

90,18%, persentase ini masih menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang masih cukup ekonomis. Untuk itu 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang perlu lebih memfokuskan diri 

dalam penyusunan anggaran, sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak 

terlalu besar ataupun terlalu kecil sehingga dapat mencapai target 100% atau 

mendekati 

b. Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan anatara 

besarnya biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi 

pendapatan yang diterima. Berikut ini adalah hasil perhitungan Rasio Efisiensi 
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RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir, 

mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Berikut ini adalah rinciannya: 

Tabel 4.26 

Rasio Efisiensi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 

2010 sampai Tahun 2012 

Tahun 

Pengeluaran untuk 

Memperoleh 

Pendapatan 

Realisasi Pendapatan Rasio Efisiensi 

2010  Rp 36.530.830.245,39  Rp 37.249.477.897,29  98,07% 

2011  Rp 41.059.138.411,65  Rp 37.721.870.903,64  108,85% 

2012  Rp 49.570.590.339,45    Rp 47.219.065.291,38  104,98% 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

 
Gambar 4.10: Rasio Efisiensi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang Tahun 2010 sampai Tahun 2012 

 Sumber: Data Sekunder diolah, 2014  
 

Dari total pengeluaran untuk memperoleh pendapatan diperoleh dari 

jumlah BLUD dikurangi dengan belanja modal. Yang terdiri dari 7 program 

kegiatan di tahun 2010 yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, 

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan 

kapasitas SDA,  program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, program 

upaya kesehatan masyarakat, program pengadaan peningkatan sarana dan 

prasarana RS, program pemeliharaan sarana dan prasarana RS dan 1 program 2 
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kegiatan di tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu program peningkatan pelayanan 

dalam kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. Berikut ini adalah 

tabel rincian pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tahun 2010 sampai tahun 

2012. 

Tabel 4.27 

Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2010 sampai Tahun 2012 

Sumber Dana 2010 2011 2012 

BLUD:       

Program Pelayanan Adm. 

Perkantoran 
 Rp    2,705,459,392.00  - 

- 

Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
 Rp        377,620,856.00  - 

- 

Program Peningkatan kapasitas 

SDA 
 Rp        448,710,200.00  - 

- 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan 
 Rp        264,628,100.00  - 

- 

Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 
 Rp  32,479,195,597.39  - 

- 

Program Pengd. Peningkatan 
Sarana dan Prasarana RS 

 Rp        203,450,300.00  - 
- 

Program Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana RS 
 Rp        314,591,000.00  - 

- 

Program Peningkatan Pelayanan:       

1. Kegiatan Pelayanan -  Rp 36,197,973,646.65   Rp 44,737,804,116.95  

2. Kegiatan Pendukung Pelayanan -  Rp   5,357,038,465.00   Rp    6,088,338,547.50  

Total  Rp  36,793,655,445.39   Rp 41,555,012,111.65   Rp 50,826,142,664.45  

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 
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Tabel 4.28 

Rekapitulasi Belanja Modal RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang Tahun 2010 sampai Tahun 2012 
Belanja Modal 2010 2011 2012

Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 59,374,900.00Rp           - -

Program Pengd. Peningkatan Sarana dan Prasarana RS

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 143,632,100.00Rp        - -

Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir dll 59,818,200.00Rp           - -

Kegiatan Pelayanan

Belanja Modal Pengadaan Almari - - 90,266,000.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan White Board - - -

Belanja Modal Pengadaan Pesawat Televisi - - 24,240,700.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - 750,000.00Rp               18,958,500.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja - - 40,055,800.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan Rak - - 3,371,750.00Rp            

Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir dll - 45,614,300.00Rp         101,866,215.00Rp        

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum - 214,355,950.00Rp       233,407,010.00Rp        

Belanja Modal Pengadaan Pengolah Air Bersih - - 49,995,000.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan Kulkas - - 10,488,500.00Rp          

Belanja Perencanaan dan Pengawasan Pengadaan 

Konstruksi/ Pembelian Gedung IGD
- - 67,704,000.00Rp          

Kegiatan Pendukung Pelayanan

Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy - 78,000,000.00Rp         99,000,000.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan Finger Print - 4,994,000.00Rp            4,994,000.00Rp            

Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan/AC/Kipas 

Angin
- 29,576,800.00Rp         74,770,850.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC - 90,326,250.00Rp         199,942,050.00Rp        

Belanja Modal Pengadaan Notebook/Laptop - - 109,273,450.00Rp        

Belanja Modal Pengadaan Kamera - 7,997,000.00Rp            -

Belanja Modal Pengadaan Handycam - 6,989,400.00Rp            -

Belanja Modal Pengadaan TOA Wireless - 12,320,000.00Rp         -

Belanja Modal Pengadaan Faximili - 4,950,000.00Rp            -

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor 

Sepeda Motor
- - 29,530,000.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas - - 1,815,000.00Rp            

Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer - - 79,200,000.00Rp          

Belanja Modal Pengadaan Neon Box - - -

Belanja Modal Pengadaan Telepon + Jaringan - - 16,673,500.00Rp          

JUMLAH 262,825,200.00Rp        495,873,700.00Rp       1,255,552,325.00Rp     

Penentuan pos pengeluaran tersebut didasarkan atas diskusi dengan bagian 

keuangan terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan. Dari tabel diatas tahun 2010 rasio efisiensi RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang dapat dikatakan efisien karena pada tahun 2010 

rasio efisiensi adalah sebesar 98,07% hal ini menunjukkan tingkat efisiensi, 

sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 rasio efisiensi RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang dikatakan tidak efisien. Karena kinerja keuangan 

institusi dikatakan efisien apabila diperoleh nilai efisien kurang dari 100% (x < 
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100%). Sudah mulai efisiennya kondisi keuangan ini disebabkan dari peningkatan 

realisasi pendapatan sebesar Rp 37.721.870.903,64 di tahun 2011, dibandingkan 

tahun 2010 yang realisasi pendapatannya sebesar Rp 37.249.477.897,29 

sedangkan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan juga mengalami kenaikan 

dari tahun 2010 sebesar Rp 36.530.830.245,39 dan tahun 2011 sebesar Rp 

41.059.138.411,65. Dan untuk tahun  2012 rasio efisiensi menurun dari tahun 

2011 menjadi 104,98%. 

Dari hasil di atas, RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang perlu 

lebih lagi memfokuskan diri untuk memperbaiki kinerja keuangannya, utamanya 

untuk hasil rasio efisiensi yang masih tidak efisien, dalam penyusunan anggaran, 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang harus lebih memperhatikan 

pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. pengeluaran ini harus 

diusahakan agar lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang 

diperoleh, sehingga nantinya kinerja perspektif keuangan yang diukur melalui 

rasio efisiensi dapat menunjukkan hasil yang baik atau dengan kata lain kinerja 

perspektif keuangan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang akan 

menjadi efisien. 

c. Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas yaitu rasio yang menggambarkan berhasil atau tidaknya 

institusi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini adalah dengan 

membandingkannya realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang 

ditetapkan. Berikut adalah Rasio Efektivitas RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai tahun 

2012. Berikut ini adalah rinciannya: 
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Tabel 4.29 

Rasio Efektivitas RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama 

tahun 2010 sampai 2012 

Tahun 
Realisasi 

Pendapatan 
Target Pendapatan 

Rasio 

Efektifitas 

2010 Rp 37.249.477.897,29  Rp 34.000.000.000,00  109,56% 

2011 Rp 37.721.870.903,64  Rp 37.000.000.000,00  101,95% 

2012 Rp 47.219.065.291,38  Rp 38.000.000.000,00  124,26% 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

 

 
Gambar 4.11: Rasio Efektivitas RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang selama tahun 2010 sampai 2012 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2014 

 

Apabila dilihat dari gambar di atas, perolehan pendapatan atau realisasi 

pendapatan bersifat fluktuatif. Ditahun 2010 rasio efektivitas sebesar 109,56%, 

dan untuk untuk tahun 2011 rasio efektivitas berada di angka 101,95%, sedangkan 

pada tahun 2012 rasio efektivitas meningkat sebesar 124,26%. 

Melihat dari penetapan anggaran dan realisasi untuk penentuan indikator 

efektivitas ini, rasio efektivitas untuk RSUD “Kanjuruhan” Kabupaten Malang 

ditahun 2010 rasio efektivitas sebesar 109,56% artinya terdapat selisih lebih 

realisasi pendapatan sebesar  Rp 3.249.477.897,29 dari anggarannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang sudah efektif, terbukti dari tercapainya anggaran yang telah dibuat 
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sebelumnya. Untuk tahun 2011 rasio efektivitas RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang sebesar 101,95%, meskipun dapat dikatakan mengalami 

penurunan dari tahun 2010, namun masih tetap dikatakan efektif karena rasio 

efektivitas tahun 2011 diatas 100%. Untuk kinerja keuangan “RSUD” Kanjuruhan 

Kabupaten Malang di tahun 2012 sudah semakin baik, dan dapat dikatakan 

efektif, karena perlu diingat bahwa dalam penyusunan anggaran, suatu anggaran 

dapat dikatan baik apabila antara hasil realisasi dan anggaran tersebut tidak terjadi 

selisih yang jauh. Ditahun 2012 rasio efektivitas RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang sudah semakin baik, hanya terdapat selisih lebih realisasi 

pendapatan sebesar  Rp 9.219.065.291,38 dari anggaran. 

Dari rasio efektivitas ini dapat menunjukkan bahwa suatu organisasi 

mampu atau berhasil dalam mencapai tujuannya. Tetapi, yang perlu dicatat bahwa 

efektifitas ini tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan. Apabila melihat keadaan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang ini, dapat dikatakan bahwa RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang dalam kinerja keuangannya telah efektif. 

4.3.3.3 Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal 

a. Tahap Inovasi 

Semakin banyaknya rumah sakit di indonesia, maka setiap rumah sakit 

semakin dituntut untuk membuka atau mengembangkan jasa baru yang dapat 

diberikan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya inovasi maka semakin 

besar peluang rumah sakit untuk mendapatkan pasien yang lebih besar. Berikut ini 

adalah hasil indikator inovasi yang dilakukan di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 
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Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai tahun 

2012. Berikut ini rinciannya: 

Tabel 4.30 

Jumlah Inovasi Pelayanan Kesehatan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

Tahun Jumlah inovasi 

Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Total Pelayanan 

Kesehatan yang diberikan 

Persentase 

Inovasi 

2010 - 24 0% 

2011 - 24 0% 

2012 - 24 0% 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Pelayanan jasa kesehatan yang ditawarkan di tahun 2010 sampai tahun 

2012 antara lain, Penyakit Dalam, Bedah, Kesehatan Anak yang meliputi 

Neonatal dan lain-lain, Obstetri dan Gynekologi yang meliputi Ibu Hamil dan 

lain-lain, Keluarga Berencana, Bedah Saraf, Saraf, Jiwa, THT, Mata, Kulit dan 

Kelamin, Gigi dan Mulut, Kardiologi, Radiologi, Bedah Orthoped, Paru-paru, 

Kusta/VCT, Umum/Karyawan, Rawat Darurat, Rehabilitasi Medik, Akupuntur 

Medik, Konsultasi Gizi, Psikologi (Day Care), dan Lain-lain (Homodialisa). 

Sehingga pada tahun 2010 hingga tahun 2012 pelayanan kesehatan yang 

ditawarkan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang berjumlah 24 tidak 

mengalami penambahan pelayanan kesehatan. 

Proses inovasi di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang ini 

memang masih belum adanya peningkatan. Ditahun 2010 jumlah jasa baru yang 

ditawarkan tidak ada sehingga persentase inovasi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang adalah sebesar 0%. Ditahun 2011 juga tidak terjadi 

penambahan jasa baru, yang semula hanya 24 jenis jasa pelayanan kesehatan yang 

ditawarkan tetap menjadi 24 jasa pelayanan kesehatan, sehingga persentase 

inovasi yang dilakukan ditahun 2011 adalah sebesar 0%. Dan ditahun 2012 tidak 
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ada jasa pelayanan kesehatan baru yang ditawarkan sehingga persentase inovasi 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang untuk tahun 2012 adalah 

sebesar 0%. 

Dari hasil inovasi ini, RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

dapat dikatakan masih kurang. Sebab, pada tahap inovasi ini, rumah sakit belum 

menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan pelayanan baru. 

b. Tahap Operasi 

1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 

Perhitungan untuk indikator ini digunakan untuk mengetahui beban kinerja 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang perhari. Selain mengetahui 

beban kerja perhari, indikator rata-rata kunjungan rawat jalan perhari ini juga 

dapat mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut ini adalah rata-rata jumlah 

kunjungan rawat jalan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 

Tabel 4.31 

Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan perhari RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

INDIKATOR TAHUN Rata-rata 

2010 2011 2012 

Rata-rata Kunjungan rawat 

jalan perhari (RK) 

332 435 431 339 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun rata-rata 

kunjungan rawat jalan perhari pada tahun 2010 adalah sebesar 332 orang. 

Kemudian ditahun 2011 naik menjadi 435 kunjungan perhari, dan ditahun 2012 

turun menjadi 431 kunjungan perhari. Rata-rata kunjungan rawat jalan ini 

menunjukkan bahwa citra RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

setiap tahun mengalami fluktuatif. 
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2. Jumlah Kunjungan Rawat Inap 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja proses bisnis internal 

ini adalah rasio-rasio yang menunjukkan kualitas pelayanan suatu rumah sakit. 

Berikut ini adalah standar nilai rasio yang digunakan untuk mengukur perspektif 

bisnis internal ini berdasarkan Ditjen Bina Yanmed tahun 2005: 

Tabel 4.32 

Standar Ideal Rasio-rasio terkait dengan Pelayanan Rumah Sakit 

berdasarkan Ditjen Bina Yanmed 

Rasio Standar Ideal 

BOR 60-85% 

ALOS 6-9 Hari 

BTO 40-50 Hari 

TOI 1-3 Hari 

GDR Tidak lebih dari 45 per 1000 pasien keluar 

NDR Tidak lebih dari 25 per 1000 pasien keluar 

  Sumber: Ditjen Bina Yanmed, 2005 

a) ALOS (Average Length of Stay) 

Menurut Depkes RI (2005), ALOS (Average Length of Stay) adalah rata-

rata lama dirawat seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat 

ekonomi rumah sakit. Nilai ideal ALOS menurut Depkes RI adalah 6-9 hari 

(Depkes, 2005). Berikut ini adalah hasil indikator ALOS RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai 

tahun 2012. Berikut ini adalah rinciannya: 

Tabel 4.33 

Nilai ALOS RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama 

tahun 2010 sampai tahun 2012 

INDIKATOR TAHUN Rata-rata 

2010   2011 2012 

Average 

Length of Stay 

(ALOS) 

4,43 = 5 Hari 4,29 = 4 Hari 4,09 = 4 Hari 4,27 = 4 Hari 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

Dari tahun 2010, 2011, dan 2012 secara umum, RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang menunjukkan kinerja yang kurang baik, karena 



124 
 

 

indikator nilai ALOS yang ideal seperti yang telah ditetapkan adalah antara 6 

sampai 9 hari. ALOS dari RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

tidak berada pada posisi yang ideal. ALOS ditahun 2010 sampai tahun 2012 

adalah 4 hari. Karena ALOS ini menunjukkan rata-rata lama dirawat seorang 

pasien, maka dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata rawat tiap pasien di 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah selama 4 hari, yang 

tidak berada pada rentang ideal. Hal ini dapat menunjukkan 2 kemungkinan yaitu 

kemungkinan positif maupun kemungkinan negatif. Kemungkinan positifnya 

adalah penurunan nilai ALOS ini berarti rumah sakit semakin bekerja menuju 

efisiensi dengan memberikan pelayanan secara cepat dan akurat kepada pasiennya 

sehingga pasien semakin cepat keluar dari rumah sakit. Tetapi, kemungkinan 

negatifnya semakin cepat pasien keluar bisa mengindikasikan bahwa pelayanan 

yang diberikan buruk, sehingga pasien tidak betah, atau biaya terlalu mahal 

sehingga pasien memutuskan untuk menghentikan rawat inapnya. 

Meskipun ada dua kemungkinan tersebut, tetapi apabila dilihat dari 

keadaan ideal yang ditetapkan Ditjen Bina Yanmed nilai ALOS dari RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang masih belum dalam keadaan baik. 

b) BOR (Bed Occupancy Ratio) 

Menurut Depkes RI (2005), BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah 

persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini 

memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur 

rumah sakit. Menurut Depkes RI, nilai ideal BOR adalah anatara 60-85%. Berikut 

ini adalah hasil indikator BOR RSUD “Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang 
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selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai tahun 2012, berikut ini 

adalah rinciannya: 

Tabel 4.34 

Nilai BOR RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2010 

sampai tahun 2012 

INDIKATOR TAHUN Rata-rata 

2010 2011 2012 

Bed 

Occupancy 

Rate (BOR) 

79% 85% 81% 82% 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang telah bagus untuk indikator BOR ini, hal ini terbukti 

dari masuknya kriteria ideal yang telah ditetapkan oleh Depkes RI yakni indikator 

ini antara 60-85%. Dari tahun 2010 sampai tahun 2012 nilai BOR menunjukkan 

tingkat fluktuatif. Meskipun angka ini menunjukkan tingkat fluktuatif tetapi masih 

dalam taraf yang ideal. Nilai BOR yang ideal tersebut juga mengidikasikan bahwa 

jumlah pasien yang dirawat tidak melebihi kapasitas tempat tidur yang tersedia 

pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 

c) TOI (Turn Over Internal) 

TOI (Turn Over Internal) menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari 

tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini 

memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Nilai ideal 

menurut Depkes RI untuk TOI ini adalah 1-3 hari. Berikut ini adalah hasil 

indikator TOI RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tiga 

tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Berikut rinciannya: 
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Tabel 4.35 

Nilai TOI RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 

2010 sampai tahun 2012 

INDIKATOR TAHUN Rata-rata 

2010 2011 2012 

Turn Over 

Internal (TOI) 

1,16 = 1 Hari 0,76 = 1 Hari 0,94 = 1 Hari 0,95 = 1 

Hari 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa indikator TOI RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang sudah baik. kriteria ideal untuk TOI adalah 1-3 hari, 

dan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang mampu mencapainya. 

Berdasarkan tabel diatas, nilai TOI menunjukkan tingkat fluktuatif dari tahun 

2010 sampai tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur 

di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang sudah efisien. Terbukti dari 

tahun 2010 sampai tahun 2012 rata-rata hari dimana tempat tidur tidak digunakan 

adalah 1 hari. 

d) BTO (Bed Turn Over Rate) 

BTO atau Bed Turn Over menurur Depkes RI (2005) adalah frekuensi 

pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam 

satu satuan waktu tertentu. Nilai ideal BTO menurut Depkes RI adalah 40-50 kali 

suatu tempat tidur rata-rata dipakai dalam satu tahun. Berikut ini adalah hasil 

indikator BTO RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tiga 

tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Berikut ini adalah 

rinciannya: 

Tabel 4.36 

Nilai BTO RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 

2010 sampai tahun 2012 

INDIKATOR TAHUN Rata-rata 

2010 2011 2012 

Bed Turn 

Over (BTO) 

65,36 = 66 

Kali 

72,23 = 72 

Kali 

72,54 = 73 

Kali 

70.04 = 70 

Kali 
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Berdasakan tabel di atas, nilai  BTO RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang berada dalam golongan yang tidak ideal. Sesuai dengan 

kriteria Depkes RI nilai ideal BTO ini adalah antara 40 sampai 50 kali. Apabila 

dilihat dari tahun ketahun indikator BTO ini selalu meningkat, pada tahun 2010 

BTO RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah 66 kali, 72 kali 

ditahun 2011 dan 73 kali ditahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

efisiensi rata-rata pemakaian tempat tidur dalam setahun masih belum baik. secara 

tidak langsung tingginya nilai BTO ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya 

jumlah pasien rawat inap RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang, 

sebab rasio ini membandingkan antara jumlah pasien keluar (hidup dan mati) 

dibandingkan dengan jumlah tempat tidur. Karena semakin banyaknya jumlah 

pasien, maka semakin banyak juga jumlah pasien yang keluar. Selain itu, tidak 

idealnya indikator ini juga disebabkan karena jumlah tempat tidur di RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang tidak mengalami banyak penambahan 

dari tahun 2010 sampai tahun 2012, tetapi meskipun begitu untuk saat ini RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang telah mengupayakan perbaikan 

dengan melakukan penambahan jumlah tempat tidur. 

e) GDR (Gross Death Rate) 

Menurut Depkes RI (2005), GDR atau Gross Death Rate adalah angka 

kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan 

gambaran tentang mutu pelayanan rumah sakit. Nilai ideal GDR menurut Depkes 

RI adalah tidak lebih dari 45 penderita per 1000 penderita keluar, kecuali jika 

terjadi kejadian khusus seperti wabah penyakit, bencana alam, perang dan lain-

lain. Berikut ini adalah hasil indikator GDR RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 
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Kabupaten Malang selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai tahun 

2012. Berikut rinciannya: 

Tabel 4.37 

Nilai GDR RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 

2010 sampai tahun 2012 

INDIKATOR TAHUN Rata-rata 

2010 2011 2012 

Gross Death 

Rate (GDR) 

35 Orang 51 Orang 51 Orang 46 Orang 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

GDR RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang secara umum 

kurang baik, karena jumlah tersebut masih berada didluar standar yang ideal untuk 

GDR. Berdasarkan Depkes RI, dimana angka GDR RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang dari tahun 2010 sampai tahun 2012 berada pada 

angka lebih dari 45 penderita. Apabila melihat lebih lanjut pada tabel diatas, 

angka GDR pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

menunjukkan peningkatan, yakni ditahun 2010 jumlah pasien meninggal 35 

orang, sedangkan ditahun 2011 jumlahnya menjadi 51 orang dan ditahun 2012 

tetap 51 orang. Hal ini dapat disebabkan dari pelayanan perawatan yang kurang 

baik, yang belum dapat memenuhi standar sehingga angka kematian tinggi.  

f) NDR (Net Death Rate) 

NDR atau Net Death Rate menurut Depkes RI (2005) adalah angka 

kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini 

memberikan gambaran tentang mutu pelayanan rumah sakit. Menurut Depkes RI, 

nilai ideal NDR adalah tidak lebih dari 25 penderita per 1000 penderita keluar.  

Berikut ini adalah hasil indikator NDR RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Berikut 

ini adalah rinciannya: 
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Tabel 4.38 

Nilai NDR RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang selama tahun 

2010 sampai tahun 2012 

INDIKATOR TAHUN Rata-rata 

2010 2011 2012 

Net Death 

Rate (NDR) 

8 Orang 11 Orang 12 Orang 11 Orang 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Apabila melihat pada indikator ideal yang ditetapkan Depkes RI, nilai 

NDR pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang sudah ideal. 

Karena, nilai ideal untuk NDR adalah tidak lebih dari 25 penderita untuk setiap 

1000 penderita. Tetapi, apabila dilihat lebih lanjut, NDR di RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang ini dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. 

Ditahun 2010 sebanyak 8 orang, ditahun 2011 meningkat menjadi 11 orang, dan 

ditahun 2012 meningkat menjadi 12 orang. 

Secara umum pelayanan perawatan yang sudah memenuhi standar 

sehingga angka kematian rendah. Tetapi, angka NDR ini lebih dapat 

mencerminkan kualitas pelayanan di RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang, sebab angka NDR ini didasarkan atas kematian diatas 48 jam, tidak 

seperti GDR yang mendasarkan jumlah kematian keseluruhan yang seringkali 

menimbulkan bias, sebab banyak diantaranya sebelum pelayanan maksimal 

diberikan bagi pasien dengan sakit keras yang baru dilarikan ke rumah sakit tetapi 

sebelum 48 jam pasien sudah meninggal. 

4.3.3.4 Kinerja Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Pengukuran kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan 

perspektif yang paling mendasar dalam Balanced Scorecard. Kinerja perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan diukur dengan menggunakan indikator retensi 

karyawan, produktivitas karyawan dengan menggunakan data sekunder yang 
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diolah dan kepuasan karyawan diukur dengan jawaban kuesioner yang telah 

disebar.  

a. Kepuasan Karyawan 

Dari data yang telah dikumpulkan dari hasil kuesioner dapat ditentukan 

interval kepuasan karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan. Penetapan tingkat 

kepuasan karyawan secara keseluruhan didasarkan pada skala yang digunakan 

untuk pengolahan data, yakni: 

IK Max = PP X R X EXMax 

 

 

20 x 86 x 7 

 

 

12040 

  IK Min = PP X R X EXMin 

 

 

20 X 86 X 1 

 

 

1720 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(12040 - 1720) / 7 

 

 

10320/7 

  

 

1474 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1720 - 3194 = Sangat Tidak Puas 

3195 - 4669 = Tidak Puas 

4670 - 6143 = Agak Tidak Puas 

6144 - 7617 = Cukup 

 7618 - 9091 = Agak Puas 

9092 - 10566 = Puas 
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10567 - 12040 = Sangat Puas 

Dari hasil penyebaran kuisioner kepada karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Diperoleh hasil indeks kepuasan sebesar 8461. 

Sehingga, dari hasil ini menunjukkan bahwa karyawan di RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang dapat dikategorikan agak puas terhadap kepuasan 

kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Karyawan dikatakan 

agak puas apabila berada pada interval 7618 – 9091 

Untuk dapat melihat secara rinci atas atribut pengukuran kepuasan 

karyawan atas 6 atribut yakni atribut gaji, atribut pekerjaan itu sendiri, atribut 

rekan kerja, atribut atasan, atribut promosi jabatan dan atribut lingkungan kerja. 

Peneliti akan merinci keenam atribut tersebut. Karena dalam kuesioner kepuasan 

karyawan. Setelah data terkumpul dan diolah, maka ditentukan interval kepuasan 

karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang untuk masing-

masing atribut. Seperti pada perhitungan untuk mengukur kepuasan karyawan 

secara keseluruhan, penetapan tingkat kepuasan karyawan pada keenam atribut 

ini, yaitu atribut gaji, atribut pekerjaan itu sendiri, atribut rekan kerja, atribut 

atasan, atribut promosi jabatan dan atribut lingkungan kerja. didasarkan pada 

skala yang akan digunakan untuk pengolahan data atas keenam atribut, yakni: 

a) Atribut gaji 

Dalam atribut gaji ini terdapat 2 pernyataan yang menjadi fokus peneliti, 

yaitu tentang penerimaan gaji sesuai tuntutan pekerjaan, dan penerimaan gaji 

sesuai ketrampilan dan kemampuan karyawan. Setelah data terkumpul dan diolah, 

maka ditentukan interval kepuasan karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang dari atribut gaji ini sama halnya dengan perhitungan pada 

kepuasan karyawan secara keseluruhan. Penetapan tingkat kepuasan karyawan 
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pada atribut gaji ini juga didasarkan pada skala yang akan digunakan untuk 

pengolahan data, yakni: 

IK Max = PP X R X EXMax 

 

 

2 x 86 x 7 

  

 

1204 

  IK Min = PP X R X EXMin 

 

 

2 X 86 X 1 

  

 

172 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(1204 - 172) / 7 

 

 

1032/7 

  

 

147 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

172 - 319 = Sangat Tidak Puas 

320 - 467 = Tidak Puas 

468 - 614 = Agak Tidak Puas 

615 - 762 = Cukup 

 763 - 909 = Agak Puas 

910 - 1057 = Puas 

 1058 - 1204 = Sangat Puas 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Diperoleh hasil indeks kepuasan karyawan untuk 

atribut gaji adalah sebesar 800. Sehingga, dari hasil ini karyawan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dikategorikan agak puas untuk atribut 



133 
 

 

gaji. Karyawan dikategorikan agak puas apabila dari hasil survey angka 

menunjukkan pada interval 763-909. 

Tabel 4.39 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut gaji 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X1.1 1.00 7.00 4.6628 1.80594 

X1.2 1.00 7.00 4.6395 1.77507 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk seluruh item 

adalah 1, sedangkan skala maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar 

dari nilai rerata hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 

b) Atribut pekerjaan 

Dalam atribut pekerjaan ini ada 2 pernyataan yang menjadi fokus peneliti, 

yaitu tentang kemampuan dalam pekerjaan dan feedback atas hasil kerja. Setelah 

data dikumpul dan diolah, maka ditentukan interval kepuasan karyawan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dari atribut pekerjaan ini. Sama 

halnya dengan perhitungan pada kepuasan karyawan secara keseluruhan. 

Penetapan tingkat kepuasan karyawan pada atribut pekerjaan ini juga didasarkan 

pada skala yang akan digunakan untuk pengolahan data yakni: 

IK Max = PP X R X EXMax 

 

 

2 x 86 x 7 

  

 

1204 

  IK Min = PP X R X EXMin 

 

 

2 X 86 X 1 

  

 

172 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(1204 - 172) / 7 

 

 

1032/7 

  

 

147 
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Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

172 - 319 = Sangat Tidak Puas 

320 - 467 = Tidak Puas 

468 - 614 = Agak Tidak Puas 

615 - 762 = Cukup 

 763 - 909 = Agak Puas 

 910 - 1057 = Puas 

 1058 - 1204 = Sangat Puas 

 Dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Diperoleh hasil indeks kepuasan karyawan untuk 

atribut pekerjaan adalah sebesar 910. Sehingga, dari hasil ini karyawan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dikategorikan puas untuk atribut 

pekerjaan. Karyawan dikategorikan puas apabila dari hasil survey angka 

menunjukkan pada interval 910-1057. 

Tabel 4.40 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut pekerjaan 

Item Minimum Maximum Rerata Deviasi Standar 

X2.1 1.00 7.00 5.3953 1.35715 

X2.2 1.00 7.00 5.1860 1.36779 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk seluruh item 

adalah 1, sedangkan skala maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar 

dari nilai rerata hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 
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c) Atribut rekan kerja 

Dalam atribut rekan kerja ini ada 2 pernyataan yang menjadi fokus 

peneliti, yaitu tentang rekan kerja yang kooperatif dan suasana kekeluargaan 

ditempat kerja. Setelah data dikumpul dan diolah, maka ditentukan interval 

kepuasan karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dari 

atribut pekerjaan ini. Sama halnya dengan perhitungan pada kepuasan karyawan 

secara keseluruhan. Penetapan tingkat kepuasan karyawan pada atribut rekan kerja 

ini juga didasarkan pada skala yang akan digunakan untuk pengolahan data yakni: 

IK Max = PP X R X EXMax 

 

 

2 x 86 x 7 

  

 

1204 

  
IK Min = PP X R X EXMin 

 

 

2 X 86 X 2 

  

 

344 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(1204 -344) / 7 

 

 

860/7 

  

 

123 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

344 - 467 = Sangat Tidak Puas 

468 - 590 = Tidak Puas 

591 - 713 = Agak Tidak Puas 

714 - 835 = Cukup 

 836 - 958 = Agak Puas 
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959 - 1081 = Puas 

 1082 - 1204 = Sangat Puas 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Diperoleh hasil indeks kepuasan karyawan untuk 

atribut rekan kerja adalah sebesar 960. Sehingga, dari hasil ini karyawan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dikategorikan puas untuk atribut 

rekan kerja. Karyawan dikategorikan puas apabila dari hasil survey angka 

menunjukkan pada interval 959-1081. 

Tabel 4.41 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut rekan kerja 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X3.1 2.00 7.00 5.4884 1.25318 

X3.2 2.00 7.00 5.6744 1.22178 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk seluruh item 

adalah 2, sedangkan skala maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar 

dari nilai rerata hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 

d) Atribut atasan 

Dalam atribut atasan ini ada 5 pernyataan yang menjadi fokus peneliti, 

yaitu perhatian atasan terhadap karyawan, kemampuan atasan menjalin 

komunikasi, tindakan atasan yang ramah, kemampuan atasan dalam mengambil 

keputusan, dan ketanggapan atasan terhadap masalah yang dihadapi karyawan. 

Setelah data dikumpul dan diolah, maka ditentukan interval kepuasan karyawan 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dari atribut atasan ini. Sama 

halnya dengan perhitungan pada kepuasan karyawan secara keseluruhan. 

Penetapan tingkat kepuasan karyawan pada atribut atasan ini juga didasarkan pada 

skala yang akan digunakan untuk pengolahan data yakni: 
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IK Max = PP X R X EXMax 

 

 

5 x 86 x 7 

  

 

3010 

  IK Min = PP X R X EXMin 

 

 

5 X 86 X 1 

  

 

430 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(3010 -430) / 7 

 

 

2580/7 

  

 

369 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

430 - 799 = Sangat Tidak Puas 

800 - 1167 = Tidak Puas 

1168 - 1536 = Agak Tidak Puas 

1537 - 1904 = Cukup 

 1905 - 2273 = Agak Puas 

2274 - 2641 = Puas 

 Dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Diperoleh hasil indeks kepuasan karyawan untuk 

atribut atasan adalah sebesar 2187. Sehingga, dari hasil ini karyawan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dikategorikan agak puas untuk atribut 

atasan. Karyawan dikategorikan agak puas apabila dari hasil survey angka 

menunjukkan pada interval 1905-2273. 
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Tabel 4.42 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut Atasan 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X4.1 1.00 7.00 5.1279 1.31772 

X4.2 1.00 7.00 5.0698 1.41247 

X4.3 2.00 7.00 5.1628 1.42961 

X4.4 2.00 7.00 4.9302 1.35291 

X4.5 2.00 7.00 5.1395 1.11843 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk item X4.1 dan 

X4.2 adalah 1, item X4.3,  X4.4, dan X4.5 adalah 2, sedangkan skala maksimum 

seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar dari nilai rerata hitungnya 

sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 

e) Atribut promosi jabatan 

Dalam atribut pekerjaan ini ada 3 pernyataan yang menjadi fokus peneliti, 

yaitu tentang pemberian kesempatan untuk berkembang, pemberian kesempatan 

yang sama untuk karyawan naik jabatan, pemberian penghargaan terhadap 

karyawan yang berprestasi secara terbuka. Setelah data dikumpul dan diolah, 

maka ditentukan interval kepuasan karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang dari atribut promosi jabatan ini. Sama halnya dengan 

perhitungan pada kepuasan karyawan secara keseluruhan. Penetapan tingkat 

kepuasan karyawan pada atribut promosi jabatan ini juga didasarkan pada skala 

yang akan digunakan untuk pengolahan data yakni: 

IK Max = PP X R X EXMax 

 

 

3 x 86 x 7 

  

 

1806 

  IK Min = PP X R X EXMin 

 

 

3 X 86 X 1 

  

 

258 
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Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(1806 -258) / 7 

 

 

1548/7 

  

 

221 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 

EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

258 - 479 = Sangat Tidak Puas 

480 - 700 = Tidak Puas 

701 - 921 = Agak Tidak Puas 

922 - 1143 = Cukup 

 1144 - 1364 = Agak Puas 

1365 - 1585 = Puas 

 1586 - 1806 = Sangat Puas 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Diperoleh hasil indeks kepuasan karyawan untuk 

atribut promosi jabatan adalah sebesar 1208. Sehingga, dari hasil ini karyawan 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dikategorikan agak puas untuk 

atribut promosi pekerjaan. Karyawan dikategorikan agak puas apabila dari hasil 

survey angka menunjukkan pada interval 1144-1364.   

Tabel 4.43 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut promosi jabatan 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X5.1 1.00 7.00 4.8023 1.65792 

X5.2 2.00 7.00 4.7674 1.53143 

X5.3 1.00 7.00 4.4767 1.67140 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk item X5.1 adalah 

1, item X5.2 adalah 2,  dan item X5.3 adalah 1, sedangkan skala maksimum 

seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar dari nilai rerata hitungnya 

sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 

f) Atribut lingkungan kerja   

Dalam atribut lingkungan kerja ini ada 6 pernyataan yang menjadi fokus 

peneliti, yaitu fasilitas kantor yang memadai, tata ruang kantor yang baik, 

peralatan kantor yang menunjang, fasilitas kamar mandi yang baik, fasilitas kantin 

yang memadai, jaringan komunikasi dalam keadaan baik. Setelah data dikumpul 

dan diolah, maka ditentukan interval kepuasan karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang dari atribut lingkungan kerja ini. Sama halnya 

dengan perhitungan pada kepuasan karyawan secara keseluruhan. Penetapan 

tingkat kepuasan karyawan pada atributlingkungan kerja ini juga didasarkan pada 

skala yang akan digunakan untuk pengolahan data yakni: 

IK Max = PP X R X EXMax 

 

 

6 x 86 x 7 

  

 

3612 

  IK Min = PP X R X EXMin 

 

 

6 X 86 X 1 

  

 

516 

  Interval = (IK Max - Ikmin) / Skala 

 

(3612 -516) / 7 

 

 

3096/7 

  

 

442 

  Keterangan: 

PP  : Jumlah item pertanyaan 

R  : Jumlah Responden 

EXMaks  : Skor maksimal yang diberikan 
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EXMin : Skor minimal yang diberikan 

Sehingga skala tingkat kepuasan karyawan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

516 - 958 = Sangat Tidak Puas 

959 - 1401 = Tidak Puas 

1402 - 1843 = Agak Tidak Puas 

1844 - 2285 = Cukup 

 2286 - 2727 = Agak Puas 

2728 - 3170 = Puas 

 3171 - 3612 = Sangat Puas 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Diperoleh hasil indeks kepuasan karyawan untuk 

atribut lingkungan kerja adalah sebesar 2396. Sehingga, dari hasil ini karyawan 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dikategorikan agak puas untuk 

atribut lingkungan kerja. Karyawan dikategorikan agak puas apabila dari hasil 

survey angka  menunjukkan pada interval 2286-2727. 

Tabel 4.44 

Deskriptif Jawaban Responden Terhadap Atribut lingkungan kerja 

Item Minimum Maksimum Rerata Deviasi Standar 

X6.1 1.00 7.00 4.5233 1.54712 

X6.2 1.00 7.00 4.5581 1.63495 

X6.3 1.00 7.00 4.7674 1.67806 

X6.4 1.00 7.00 4.4302 1.92532 

X6.5 1.00 7.00 4.5233 1.61411 

X6.6 1.00 7.00 5.0581 1.41716 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk seluruh item 

adalah 1, sedangkan skala maksimum seluruh item adalah 7. Selain itu, dari tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai deviasi standar untuk tiap tem tidak lebih besar 

dari nilai rerata hitungnya sehingga sebaran data tersebut dapat dikatakan baik. 
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Berikut ini hasil rekap keseluruhan atas pengukuran kepuasan karyawan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang: 

Tabel 4.45 

Hasil Pengukuran Kepuasan karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen  

Kabupaten Malang atas masing-masing atribut 

Atribut Indeks 

kepuasan atas 

atribut 

Interval Keterangan 

Gaji 800 763-909 Agak Puas 

Pekerjaan itu sendiri 910 910-1057 Puas 

Rekan kerja 960 959-1081 Puas 

Atasan 2160 1905-2273 Agak Puas 

Promosi Jabatan 1208 1144-1364 Agak Puas 

Lingkungan kerja 2396 2286-2727 Agak Puas 

 

Dari hasil kuesioner kepuasan karyawan, dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan karyawan menunjukkan tingkat agak puas terhadap RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Tetapi, perlu digaris bawahi ada 

beberapa atribut yang menyatakan bahwa karyawan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang merasa puas terhadap RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang. Atribut tersebut adalah atribut pekerjaan itu sendiri 

dan atribut rekan kerja. Sedangkan pada atribut gaji, atribut atasan, atribut 

promosi jabatan, dan atribut lingkungan kerja karyawan merasa agak puas 

terhadap RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. Agar karyawan 

memberikan pelayanan yang maksimal, maka atribut-atribut tersebut tentunya 

harus diperbaiki atau ditingkatkan oleh RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang.  

b. Retensi Karyawan 

Retensi karyawan merupakan kemampuan organisasi untuk 

mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki oleh organisasi. Maksud dan 

tujuan dari retensi karyawan tersebut adalah untuk mempertahankan karyawan 
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yang dianggap berkualitas yang dimiliki organisasi selama mungkin, karena 

karyawan yang berkualitas merupakan intangible asset bagi organisasi. Berikut ini 

adalah tabel yang menyajikan rincian jumlah total karyawan, jumlah karyawan 

keluar dan retensi karyawan pada tahun 2010 sampai 2012 di RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 

Tabel 4.46 

Nilai Retensi Karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

Tahun Jumlah Karyawan 

Keluar 

Jumlah Total 

Karyawan 

Retensi Karyawan 

2010 10 564 2% 

2011 13 579 2% 

2012 19 624 3% 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

 
Gambar 4.12: Retensi Karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang selama tahun 2010 sampai tahun 2012 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase retensi karyawan dari tahun 

ketahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator retensi 

karyawan ini dari tahun 2010 sampai tahun 2012 semakin buruk. ditahun 2010 

tingkat retensi karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

berada pada tingkat 2%, pada tahun 2011 berada pada tingkat 2%, dan menjadi 

3% di tahun 2012. Meningkatnya indikator retensi karyawan ini dapat diartikan 

bahwa tingkat peputaran karyawan semakin buruk. 
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c. Produktivitas Karyawan 

Produktivitas karyawan, dapat dilihat dari rasio antara jumlah absensi 

karyawan dengan jumlah tenaga kerja. Berikut ini adalah hasil tingkat 

produktivitas karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

selama tiga tahun terakhir, mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Berikut ini 

adalah rinciannya: 

Tabel 4.47 

Produktivitas Karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang  

Periode Jumlah Hari 

Absensi Karyawan 

Jumlah Hari kerja Produktivitas 

Karyawan 

1 1955 50991 4% 

2 2830 52005 5% 

3 4021 57403 7% 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

 

 
Gambar 4.13: Produktivitas Karyawan RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang  

Sumber: Data Sekunder diolah, 2014 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa produktivitas karyawan 

menunjukkan peningkatan. Diperiode pertama, produktivitas karyawan RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebesar 4%. Diperiode kedua 

meningkat 1% menjadi 5%. Dan pada periode ketiga meningkat kembali menjadi 
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7%. Dari data ini dapat dilihat bahwa persentase produktivitas karyawan 

meningkat, sehingga pada akhirnya belum dapat memberikan kontribusi berupa 

kinerja yang semakin tinggi bagi RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang. 

 

4.4 Hasil Keseluruhan dan Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard 

Cara pengukuran dalam Balanced Scorecard adalah mengukur secara 

seimbang antara perspektif yang satu dengan perspektif yang lainnya dengan tolak 

ukur masing-masing perspektif. Menurut Mulyadi (2001) kriteria keseimbangan 

digunakan untuk mengukur sejauh mana sasaran strategik tercapai seimbang di 

semua perspektif. Skor dalam tabel kriteria keseimbangan adalah skor standar, 

skor diberikan berdasarkan rating scale berikut: 

Skor Nilai 

-1 Kurang 

0 Cukup 

1 Baik 

Sumber: Mulyadi, (2001) 

 

Berikut ini adalah hasil pengukuran kinerja RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang secara keseluruhan: 
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Tabel 4.48 

Pengukuran kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

secara keseluruhan 

PERSPEKTIF 
TAHUN 

KRITERIA SKOR 
2010 2011 2012 

PELANGGAN 

KEPUASAN PASIEN Kuesioner Tahun berjalan Baik 1 

RETENSI PASIEN 44% 49% 45% Cukup 0 

AKUISISI PASIEN 56% 51% 55% Cukup 0 

KEUANGAN 

RASIO EKONOMI 86.11% 98.45% 90.18% Cukup 0 

RASIO EFISIENSI 98.07% 108.85% 104.98% Cukup 0 

RASIO EFEKTIVITAS 109.56% 101.95% 124.26% Baik 1 

PROSES BISNIS INTERNAL 

INOVASI 0% 0% 0% Cukup 0 

RATA-RATA KUNJUNGAN (RK) 332 orang 435 orang 431 orang Cukup 0 

ALOS 5 hari 4 hari 4 hari Kurang -1 

BOR 79% 85% 81% Baik 1 

TOI 1 hari 1 hari 1 hari Baik 1 

BTO 66 kali 72 kali 73 kali Kurang -1 

GDR 35 orang 51 orang 51 orang Cukup 0 

NDR 8 orang 11 orang 12 orang Baik 1 

PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN 

KEPUASAN KARYAWAN Kuesioner Tahun berjalan Baik 1 

RETENSI KARYAWAN 2% 2% 3% Cukup 0 

PRODUKTIVITAS KARYAWAN 4% 5% 7% Kurang -1 

 

Total hasil bobot skor RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang adalah 

3 dari 17 ukuran kinerja. Sehingga rata-rata skor adalah  3/17 = 0,18. Setelah 

diperoleh rata-rata skor, langkah selanjutnya adalah membuat skala untuk menilai 

total skor tersebut, sehingga kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjuen Kabupaten 

Malang dapat dikatakan “kurang”, “cukup”, dan “baik”. Dengan menggunakan 

skala, maka dapat diketahui kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang. Berikut adalah gambar skala kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang: 
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Kurang    Cukup     Baik 

-1     0  0   1 

 

Gambar 4.14: Skala Kinerja 

 

Setelah membuat skala, selanjutnya adalah menentukkan batas area “kurang”, 

“cukup”, dan “baik”. maka berikut ini adalah skalanya. 

-1 – 0  Kurang 

>0 – 0,50  Cukup 

>0,50 – 1,00 Baik 

Dengan demikian hasil pengukuran kinerja secara keseluruhan dari RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup, dengan total 

skor 0,18. Artinya, kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Malang cukup baik 

apabila diukur dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,18 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang. Penerapan Balanced Scorecard dikatakan cukup baik karena 

rumah sakit telah memformulasikan visi, misi, dan strateginya. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja rumah sakit dikatakan “cukup” dengan 

menggunakan Balanced Sorecard. RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten 

Malang dalam menerapkan pengukuran kinerja dengan metode Balanced 

Scorecard lebih baik dibandingkan dengan menggunakan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang saat ini digunakan oleh RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang karena dengan metode Balanced Scorecard semua aspek dapat 

diukur. Hasil pengukuran kinerja Balanced Scorecard dapat disajikan lebih 

informatf, representatif, dan komunikatif dibandingkan dengan pengukuran 

kinerja menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).  

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini masih menggunakan data yang terbatas, yaitu hanya 

menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dalam mengukur perspektif keuangan, 

dan juga terbatasnya data-data karyawan. Hal ini dikarenakan, pihak rumah sakit 

tidak dapat sepenuhnya memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti, 

kemudian juga banyak data-data karyawan yang dimiliki rumah sakit tidak 

lengkap, seperti halnya absensi karyawan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian 
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selanjutnya agar peneliti dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan secara 

lengkap, sehingga dapat dijadikan data pendukung untuk mempermudah 

penelitian. 
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Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 

Di Tempat 

 

 Saya adalah mahasiswi Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang sedang melakukan penelitian dalam 

rangka penyelesaian Skripsi dibawah bimbingan Bapak Didied Poernawan 

Affandy, SE., MBA., Ak. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja 

Rumah Sakit dengan Penerapan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang)”. 

 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengucapkan terima kasih 

atas kesediaan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang saya 

lampirkan pada surat ini. Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh 

mana tingkat kepuasan Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai pasien terhadap kinerja 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 

 Kuesioner yang akan diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan data 

yang akan diolah, dianalisis, dan bukan merupakan hasil akhir. Data dari 

kuesioner yang Bapak/Ibu/Saudara/i ini akan digabung dengan data lain untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan dalam penelitian ini. Dan sesuai dengan etika 

penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan 

digunakan semata-mata untuk penelitian ini. 

   

         Hormat Saya, 

         Peneliti 

 

 

         (Laila Yulita Anisak) 

 

KUESIONER PENELITIAN 

LAMPIRAN 1 



TANGGAPAN KEPUASAN PELANGGAN (PASIEN) 

TERHADAP ATRIBUT RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang 

(KUESIONER) 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER: 

1. Isilah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda (X) 

pada salah satu jawaban yang tersedia 

2. Skala angka dari 1-7: 

1 = Sangat Tidak Puas (STP) 

2 = Tidak Puas (TP) 

3 = Agak Tidak Puas (ATP) 

4 = Cukup Puas (CP) 

5 = Agak Puas (AP) 

6 = Puas (P) 

7 = Sangat Puas (SP)  

Semakin tinggi nilai dari jawaban maka semakin baik keadaan atau 

semakin tinggi tingkat kepuasan 

 

 

No Responden: 

Tanggal Pengisian: 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 

2. Status Martial : Menikah/Belum Menikah* 

3. Usia   :  Tahun 

*coret yang tidak sesuai 

 

 

 

 

 



No Pertanyaan 

Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 

A TANGIBLES/BUKTI FISIK STP TP ATP CP AP P SP 

1 

Ruangan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang 

terlihat bersih dan nyaman               

2 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang memiliki ruang 

tunggu yang nyaman serta memiliki 

WC dan air yang bersih               

3 

Ruangan RSUD “Kanjuruhan” 

Kepanjen Kabupaten Malang 

memiliki peralatan dan 

perlengkapan yang lengkap 

       

4 

Dokter berpenampilan rapi dan 

bersih               

B EMPATHY/EMPATI STP TP ATP CP AP P SP 

5 

Dokter memberikan waktu 

pelayanan yang cukup dan dapat 

berkomunikasi baik dengan pasien               

6 

Perawat memberikan pelayanan 

sesuai dengan keinginan pasien dan 

memahami kebutuhan pasien               

7 

Perawat telah memperhatikan 

sungguh-sungguh keluhan pasien 
       

8 

Dokter telah mendengarkan keluhan 

tentang penyakit yang di derita 

pasien serta memberikan jalan 

keluar dalam konsultasi               

C RELIABILITY/KEPERCAYAAN STP TP ATP CP AP P SP 

9 

Dokter memberikan pelayanan yang 

teliti, hati-hati dan tepat waktu 

sesuai yang dijanjikan               

10 

Perawat membantu jika ada 

permasalahan yang dihadapi pasien               

11 

Perawat memberitahu jenis penyakit 

secara lengkap serta memberitahu 

cara perawatan dan cara minum obat 
       

12 

Perawat memberikan informasi 

kepada pasien sebelum pelayanan 

diberikan 

               

13 

Perawat membantu dalam 

melancarkan prosedur pelayanan               

D 

RESPONSIVENESS/DAYA 

TANGGAP STP TP ATP CP AP P SP 

14 Dokter bersedia menanggapi 

       



keluhan pasien 

15 

Perawat dapat menerima saran 

pasien dengan baik               

16 

Perawat dapat menerima kritik 

pasien dengan baik               

17 

Dokter melakukan tindakan secara 

cepat dan tepat               

18 

Dokter melakukan tindakan sesuai 

prosedur               

E ASSURANCE/JAMINAN STP TP ATP CP AP P SP 

19 

Dokter mempunyai kemampuan dan 

pengetahuan dalam menetapkan 

diagnosa penyakit pasien dengan 

cukup baik, sehingga mampu 

menjawab setiap pertanyaan pasien 

secara meyakinkan                

20 

Perawat dapat menyediakan obat-

obatan atau alat-alat medis sesuai 

kebutuhan pasien               

21 

Dokter bersifat cekatan serta 

menghargai pasien               

22 

Dokter melayani dengan sikap 

meyakinkan sehingga pasien merasa 

aman               

23 

Petugas administrasi mendata pasien 

dengan baik               

 

 



      

      

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 

Di Tempat  

 

 Saya adalah mahasiswi Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang sedang melakukan penelitian dalam 

rangka penyelesaian Skripsi dibawah bimbingan Bapak Didied Poernawan 

Affandy, SE., MBA., Ak. Penelitian ini dengan judul “Analisis Pengukuran 

Kinerja Rumah Sakit dengan Penerapan Metode Balanced Scorecard (Studi 

Kasus Pada RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang)”. 

 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengucapkan terima kasih 

atas kesediaan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang saya 

lampirkan pada surat ini. Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh 

mana tingkat kepuasan Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai karyawan terhadap RSUD 

“Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang. 

 Kuesioner yang akan diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan data 

yang akan diolah, dianalisis, dan bukan merupakan hasil akhir. Data dari 

kuesioner yang Bapak/Ibu/Saudara/i ini akan digabung dengan data lain untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan dalam penelitian ini. Dan sesuai dengan etika 

penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan 

digunakan semata-mata untuk penelitian ini.  

         Hormat Saya, 

         Peneliti 

 

    

 

         (Laila Yulita Anisak) 

KUESIONER PENELITIAN 

LAMPIRAN 2 



TANGGAPAN KEPUASAN KARYAWAN 

TERHADAP ATRIBUT RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen Kabupaten Malang  

(KUESIONER) 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER: 

1. Isilah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda (X) 

pada salah satu jawaban yang tersedia 

2. Skala angka dari 1-7: 

1 = Sangat Tidak Puas (STP) 

2 = Tidak Puas (TP) 

3 = Agak Tidak Puas (ATP) 

4 = Cukup Puas (CP) 

5 = Agak Puas (AP) 

6 = Puas (P) 

7 = Sangat Puas (SP)  

Semakin tinggi nilai dari jawaban maka semakin baik keadaan atau 

semakin tinggi tingkat kepuasan 

 

No Responden: 

Tanggal Pengisian: 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Jenis Kelamin   : Laki-laki/Perempuan* 

2. Status Martial  : Kawin/Tidak Kawin* 

3. Usia    :  Tahun 

4. Lama Bekerja  : 

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Pendapatan per Bulan : 

*coret yang tidak sesuai 

 

 

 

 



No Pertanyaan 

Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 

A DIMENSI GAJI STP TP ATP CP AP P SP 

1 

Gaji yang saya terima saat ini sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan saya               

2 

Gaji yang saya terima saat ini sudah 

sesuai ketrampilan dan kemampuan 

saya               

B DIMENSI PEKERJAAN STP TP ATP CP AP P SP 

3 

Kemampuan saya seimbang dengan 

pekerjaan saya               

4 

Adanya feedback atas hasil kerja 

saya               

C DIMENSI REKAN KERJA STP TP ATP CP AP P SP 

5 Rekan kerja saya sangat kooperatif               

6 

Suasana kekeluargaan ada di tempat 

kerja saya saat ini               

D DIMENSI ATASAN STP TP ATP CP AP P SP 

7 

Perhatian atasan dengan karyawan 

sudah baik               

8 

Kemampuan atasan menjalin 

komunikasi dengan karyawan sudah 

baik               

9 

Atasan bertindak dengan ramah 

terhadap karyawan               

10 

Atasan memiliki kemampuan yang 

tepat dalam mengambil keputusan               

11 

Atasan tanggap terhadap masalah 

yang dihadapi karyawan               

E DIMENSI PROMOSI JABATAN STP TP ATP CP AP P SP 

12 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk 

berkembang               

13 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang memberikan 

kesempatan yang sama kepada 

karyawan untuk naik jabatan               

14 

 

 

 

 

 

 

RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen 

Kabupaten Malang selalu 

memberikan penghargaan kepada 

karyawan yang mempunyai prestasi 

yang baik secara terbuka               



F 

DIMENSI LINGKUNGAN 

KERJA STP TP ATP CP AP P SP 

15 Fasilitas kantor yang memadai               

16 

Tata ruang kantor yang cukup baik 

dan sesuai kebutuhan               

17 

Peralatan kantor sudah menunjang 

pekerjaan saya               

18 Fasilitas kamar mandi sudah baik               

19 Fasilitas kantin sudah memadai               

20 

Jaringan telekomunikasi selalu 

dalam keadaan baik               

 

 



 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X1.1 .839 

X1.2 .760 

X1.3 .733 

X1.4 .794 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X2.1 .850 

X2.2 .857 

X2.3 .889 

X2.4 .761 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X3.1 .503 

X3.2 .681 

X3.3 .821 

X3.4 .799 

X3.5 .718 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X4.1 .741 

X4.2 .648 

X4.3 .740 

X4.4 .706 

X4.5 .780 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X5.1 .811 

X5.2 .773 

X5.3 .841 

X5.4 .844 

X5.5 .634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN 

RELIABILITAS PASIEN 



Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.763 4 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.849 4 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.745 5 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.765 5 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.843 5 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X2.1 .927 

X2.2 .927 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X3.1 .946 

X3.2 .946 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X4.1 .943 

X4.2 .951 

X4.3 .953 

X4.4 .939 

X4.5 .919 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X5.1 .935 

X5.2 .924 

X5.3 .886 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X6.1 .899 

X6.2 .893 

X6.3 .901 

X6.4 .892 

X6.5 .859 

X6.6 .687 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X1.1 .827 

X2.1 .827 

LAMPIRAN 4 HASIL UJI VALIDITAS DAN 

RELIABILITAS KARYAWAN 



Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.934 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.837 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.882 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.966 5 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.901 3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.927 6 

 
 



 

 

LAMPIRAN 5 



 



 



 



 



 



 


