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ABSTRAKSI 
 

 
Selama ini Rumah Sakit Umum Daerah Sragen dalam menilai 

kinerjanya hanya berfokus pada efisiensi pengelolaan dana yaitu dengan 
mengevaluasi anggaran pendapatan dan biaya apakah sudah dapat dibandingkan 
dengan realisasinya atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana kinerja rumah sakit apabila menggunakan Balanced Scorecard. 
Dengan menggunakan Balanced Scorecard diharapkan rumah sakit dapat 
mengembangkan aspek keuangan dan non keuangan dalam melakukan penilaian 
kinerja, sehingga nantinya diharapkan bahwa rumah sakit mampu menjadi 
institusi yang dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen, membentuk 
loyalitas karyawan yang berkomitmen tinggi dan kemudian akan menghasilkan 
pendapatan yang memadai untuk peningkatan fasilitas demi kemajuan rumah 
rumah sakit itu sendiri. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil data selama 3 tahun, yaitu dari 
tahun 2009-2011, dimana peneliti melakukan evaluasi kinerja rumah sakit antar 
periode kemudian membandingkan dengan target yang sebelumnya telah 
ditetapkan dan kemudian diberi skor sesuai dengan kriteria. Data diperoleh 
melalui studi pustaka dan data sekunder Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. 
Sedangkan untuk teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis 
komparatif yaitu membandingkan antara pengukuran kinerja dengan metode 
standar pengukuran jasa pelayanan kesehatan dan pengukuran kinerja dengan 
metode Balanced Scorecard.  

Hasil analisis yang sudah dilakukan peneliti kesimpulannya bahwa 
pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sragen memungkinkan untuk 
menerapkan Balanced Scorecard. Hasil analisa pengukuran kinerja dengan 
metode standar jasa pelayanan kesehatan adalah cukup. Sedangkan hasil 
pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard adalah baik. 

 
 

Kata kunci : Pengukuran kinerja, Balanced Scorecard, Rumah Sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 
Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan sekaligus 

sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab kepada shareholder dan 
stakeholder harus jeli dalam melihat perubahan-perubahan yang 
dikarenakan kemajuan teknologi, pengaruh globalisasi, tingkat persaingan 
yang semakin tinggi dan perilaku pasien yang semakin kritis dalam 
memilih pelayanan kesehatan. 

Pada tingkat persaingan global ini, suatu keuntungan kompetitif 
perusahaan sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dalam 
persaingan. Kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan 
kompetitif ini akan memperkuat posisi persaingan dalam persaingan bisnis 
dalam jangka panjang. Pihak manajemen mungkin berhasil 
memaksimalkan laba bersih dan membuat rasio keuangan secara baik 
seperti ROA, ROI, Residual Income dan EPS. Namun sering melupakan 
apakah perusahaan dapat bertahan dalam kurun waktu yang panjang 
(Ciptani, 2000 : 23). 

Keberhasilan seorang manajer sebuah rumah sakit tidak hanya 
diukur dari kemampuannya untuk mendapatkan laba yang tinggi atau 
kemampuannya untuk menghemat biaya seminimal mungkin. Untuk 
mengukur kinerja didalam rumah sakit diperlukan sistem pengukuran 
kinerja yang tidak hanya mengukur aspek keuangan saja tetapi juga 
mempertimbangkan aspek non keuangan seperti kepuasan costumer, 
kualitas produk atau jasa, loyalitas karyawan dan sebagainya, sehingga 
pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat 
untuk kepentingan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 

Kenyataan inilah yang menjadi awal terciptanya konsep balanced 
scorecard. Sejarah Balanced scorecard dimulai dan diperkenalkan pada 
awal tahun 1990 di USA oleh David P. Norton dan Robert S. Kaplan 
melalui suatu riset tentang “pengukuran kinerja dalam organisasi masa 
depan”. Istilah balanced scorecard terdiri dari 2 kata yaitu balanced 
(berimbang) dan scorecard (kartu skor). Kata berimbang (balanced) dapat 
diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari 2 sisi yaitu sisi 
keuangan dan non keuangan, mencakup jangka pendek dan jangka panjang 
serta melibatkan bagian internal dan eksternal, sedangkan pengertian kartu 
skor (scorecard) adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor 
hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang ataupun untuk perencanaan di 
masa yang akan datang. 

Dari definisi tersebut pengertian sederhana dari balanced scorecard 
adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan 
memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non keuangan, 
antara jangka pendek dan jangka panjang serta melibatkan faktor internal 
dan eksternal. Konsep Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh 
Robert S. Kaplan dan David P. Norton merupakan salah satu metode 
pengukuran kinerja dengan memasukkan empat aspek/perspektif di 
dalamnya yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 
proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

 
 



B. LANDASAN TEORI 
1. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan 
pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 
sebelumnya, termasuk informasi atas: efiesiensi penggunaan sumber 
daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa 
(seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan 
sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan 
dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan 
dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem 
yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian 
suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem 
pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian 
organisasi, karena pengukuran kinerja dapat diperkuat dengan 
menetapkan reward and punishment system (Mardiasmo, 2009:121). 

2. Balanced Scorecard 
Menurut Luis dan Biromo (2007 : 19) balanced scorecard 

merupakan alat ukur untuk mengukur kinerja perusahaan dengan 
memperhatikan keseimbangan antara : 

a. Indikator finansial dan non-finansial 
b. Indikator kinerja masa lampau, masa kini, dan masa depan 
c. Indikator internal dan eksternal 
d. Indikator yang bersifat leading (cause/drivers) dan lagging 

(effect/outcome) 
Sedangkan menurut Kaplan dan Norton (2000 : 17) Balanced 

scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan 
berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran 
kinerja finansial masa lalu dan memperkenalkan pendorong kinerja 
finansial masa depan, yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis 
internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan, diturunkan dari proses 
penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit 
dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. 

3. Rumah Sakit 
Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit 

adalah institusi merupakan bagian integral dari organisasi kesehatan 
dan organisasi sosial, yang berfungsi menyediakan pelayanan kesehatan 
secara lengkap (komprehensif), baik itu berupa penyembuhan penyakit 
(kuratif) maupun pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat 
luas.Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan 
dan pusat penelitian kesehatan. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
tentang rumah sakit no. 44 tahun 2009, pasal 1 ayat (1) menyatakan 
rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 
darurat. 

 



C. METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Sragen. Studi kasus merupakan penelitian yang 
rinci terhadap objek tertentu selama kurun waktu tertentu. Jadi 
kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek tertentu, populasi 
tertentu dan kurun waktu tertentu. Penelitian studi kasus ini 
menganalisa kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Sragen dari 
tahun 2009 – 2011. 

2. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan ukuran yang terkandung dalam 

keempat perspektif Balanced Scorecard, yaitu: 
a. Financial Perspective (perspektif keuangan)  

Perspektif keuangan merupakan ukuran yang sangat penting 
dalam merangkum kinerja dari tindakan ekonomis yang telah 
diambil. Ukuran kinerja keuangan memberikan penilaian terhadap 
target keuangan yang dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan 
visi dan misinya. Perspektif keuangan dalam penelitian ini meliputi 
pertumbuhan pendapatan, dan penurunan biaya. 

b. Customer Perspective (perspektif pelanggan) 
Perspektif pelanggan merupakan ukuran yang dilihat dari 

jumlah pelanggan yang dimiliki dan tingkat kepuasan pelanggan. 
Pengukuran ini terdiri dari: 

1) Akusisi Pelanggan (customer acquisition) 
Akusisi pelanggan digunakan untuk mengukur seberapa besar 
rumah sakit mampu menarik konsumen baru. Pengukurannya 
dengan membandingkan antara pasien baru dengan total 
pasien. 

2) Retensi Pelanggan (customer retention) 
Mengukur tingkat dimana perusahaan dapat mempertahankan 
hubungan dengan konsumen. Pengukuran dapat dilakukan 
dengan mengetahui besarnya persentase pertumbuhan bisnis 
dengan pelanggan yang ada saat ini dengan cara 
membandingkan jumlah pelanggan tahun berjalan dengan 
tahun sebelumnya. 

3) Kepuasan Pelanggan (customer satisfaction) 
Tingkat kepuasan konsumen bisa diukur menggunakan survey 
kepuasan konsumen yang dilakukan oleh instansi dan keluhan 
yang masuk pada kotak saran yang tersedia. 

c. Intenal Business Process Perspective (perspektif proses bisnis 
internal)  

Perspektif proses internal memberikan penilaian atas 
gambaran proses yang telah dibangun dalam melayani masyarakat. 
Perspektif proses internal menggunakan pengembangan program 
layanan, perbaikan sistem operasional dan peningkatan kualitas 
proses layanan. Pengukuran kinerja yang bertujuan untuk 
mendorong perusahaan agar menjadi learning organization dan juga 
mendorong pertumbuhan organisasi. 



d. Learning and Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan 
Pertumbuhan) 

Perspektif Pertumbuhan dan pembelajaran memberikan 
penilaian yang merupakan pemacu untuk membangun kualitas 
pelayanan dan kualitas personel yang diperlukan untuk mewujudkan 
target keuangan, pelanggan dan proses internal. Tolok ukur yang 
digunakan adalah peningkatan kapabilitas karyawan dan peningkatan 
komitmen karyawan. Untuk peningkatan kapabilitas dilihat dari 
adanya peningkatan pelatihan/seminar yang diadakan baik dari 
dalam kegiatan rumah sakit maupun dari luar pihak rumah sakit, 
sedangkan untuk peningkatan komitmen karyawan dapat dilihat dari 
persentase berkurangnya jumlah karyawan yang keluar karena 
diakibatkan oleh beberapa alasan. 

3. Metode Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dengan pendekatan komparatif 

yaitu dengan membandingkan antara pengukuran kinerja yang 
dilakukan pihak rumah sakit dengan pengukuran kinerja berdasarkan 
Balanced Scorecard yang dinyatakan dengan skor total. Besarnya skor 
total yang diperoleh masing-masing pada kedua kinerja tersebut 
kemudian dibandingkan. Pengukuran kinerja dengan skor lebih besar 
menunjukkan bahwa pengukuran tersebut lebih tepat dilakukan dan 
dapat dijadikan sebagai rekomendasi alat pengukuran yang dapat 
diterapkan oleh pihak rumah sakit di waktu yang akan datang. 

a. Pengukuran Kinerja Dengan Metode Standar Pengukuran Jasa 
Pelayanan Kesehatan 

Pengukuran kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sragen 
masih menggunakan standar pengukuran jasa pelayanan kesehatan 
nasional berdasarkan UU Kesehatan No 23 Tahun 1992. Adapun 
ukuran-ukuran kinerja yang digunakan sebagai berikut : 

1) BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat 
tidur) 

2) LOS (Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat) 
3) TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran) 
4) BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) 
5) NDR (Net Death Rate) 
6) GDR (Gross Death Rate) 
7) Jumlah Pasien rawat Jalan 
8) Jumlah Pasien Rawat Inap 

b. Pengukuran Kinerja Dengan Metode Balanced Scorecard. 
Tolak ukur yang peneliti gunakan dalam analisis berikut ini 
berdasarkan referensi dari Kaplan and Norton (Balanced Scorecard : 
Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, 2000). 
1) Perspektif Keuangan 

Untuk mengukur perspektif keuangan RSUD Sragen 
menggunakan tolak ukur sebagai berikut : 
 
 
 



a) Pertumbuhan Pendapatan 
 

 
 
 

 
Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui adanya 
perubahan peningkatan atau penurunan pertumbuhan 
pendapatan pada RSUD Sragen yang diperoleh pada 
periode sebelumnya. 

b) Perubahan Biaya 
 

 
 
 
 

Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui adanya 
peningkatan atau penurunan perubahan biaya pada RSUD 
Sragen yang diperoleh pada periode sebelumnya. Semakin 
menurunnya biaya tiap tahunnya, berarti RSUD Sragen 
dapat menekan pengeluaran yang tidak perlu. 

2) Perspektif Pelanggan 
Untuk mengukur perspektif pelanggan RSUD Sragen 
menggunakan tolak ukur sebagai berikut : 
a) Akuisisi pelanggan 
 

 
 
 
 

b) Retensi Pelanggan 
 

 
 
 
 

c) Kepuasan Pelanggan 
Tingkat kepuasan konsumen bisa diukur menggunakan 
survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh instansi atau 
keluhan yang masuk pada kotak saran yang tersedia. 

3) Perspektif Proses Bisnis Internal 
Untuk mengukur perspektif proses bisnis internal RSUD Sragen 
menggunakan tolak ukur sebagai berikut : 

a) Berkurangnya Keluhan 
Diukur berdasarkan jumlah penurunan keluhan setiap 
tahunnya. 
 

b) Respond Times\ 

             Pend. Tahun Berjalan – Pend Tahun Lalu  
Pertumbuhan Pendapatan =                                                                    x100%
                Pendapatan Tahun Lalu  

            Biaya Tahun Berjalan – Biaya Tahun Lalu  
Perubahan Biaya =                                                                        x100%
        Biaya Tahun Lalu  

                  Jumlah Pelanggan Baru  
Akusisi Pelanggan =                                              x100%
                                 Jumlah Pelanggan  

                 Jumlah Pelanggan Tahun Berjalan  
Retensi Pelanggan =                                                              x100%
                              Jumlah Pelanggan Tahun Lalu 



Diukur berdasarkan seberapa cepat pelayanan yang diberikan 
kepada pasien. 

4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
Untuk mengukur perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
RSUD Sragen menggunakan tolak ukur sebagai berikut : 

a) Retensi Karyawan 
 

 
 
 
 

b) Peningkatan Kapabilitas Karyawan 
 

 
 
 
 

D.   HASIL PENELITIAN 
1. Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sragen 

Rumah Sakit Umum Daerah Sragen setiap tahunnya membuat 
laporan kinerja maupun keuangannya yang kemudian diberikan kepada Biro 
Keuangan Kabupaten Sragen. Laporan kinerja itu sendiri berisi tentang 
kinerja rumah sakit yang sesuai dengan standar penilaian jasa pelayanan 
kesehatan nasional, yaitu Bed Occupancy Rate (BOR), Average Leangth of 
Stay (ALOS), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Internal (TOI), Gross Death 
Rate (GDR), Net Death Rate (NDR), jumlah pasien rawat jalan, dan jumlah 
pasien rawat inap. 

Tabel 1.1 

Laporan Pengukuran Kinerja RSUD Sragen dengan Standar Nasional 

Indikator 2009 2010 2011 Rata-
rata 

Standar 
Ideal 

BOR 67,28% 69,95% 74,06% 70,43% 60-85% 
LOS 4,79 4,10 4,46 4,45 6-9 hari 
TOI 2,33 1,76 1,56 1,88 1-3 hari 
BTO 51,32 62,25 60,65 58,07 40-50 kali 

GDR 57,30 53,43 53,98 54,90 

<45 per 
1000 

penderita 
keluar 

NDR 30,30 29,52 29,94 29,92 

<25 per 
1000 

penderita 
keluar 

Kunjungan Rawat 
Jalan 77.463 78.995 82.308   

Kunjungan Rawat 
Inap 12.786 13.690 15.598   

        Sumber : Bagian Rekam Medik RSUD Sragen 

                          Jumlah Karyawan  
Retensi Karyawan =                                                      x100%
                         Jumlah Karyawan Tahun Lalu 

                         Jumlah Pelatihan  
Kapabilitas Karyawan =                                    x100%     
                                            Jumlah Karyawan                                         



Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan rasio dari 
tahun ke tahun. Rumah sakit mampu mencapai nilai BOR yang ideal 
meskipun hanya pada tingkat rata-rata sebesar 70,43%. Jika dibandingkan 
persentase tingkat BOR dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maka 
BOR dinilai “baik” dan diberi nilai 1. Untuk LOS, angka yang dicapai 
berada diluar rentang standar ideal yaitu sebesar 4,45 hari maka untuk LOS 
dinilai “kurang” dan diberi skor -1. Angka TOI rumah sakit berada dalam 
rentang angka TOI ideal, yaitu 1,88 hari oleh karena itu dinilai “baik” dan 
diberi skor 1. Angka BTO dinilai sangat baik yaitu 58,07 kali maka diberi 
skor 1 karena angka tersebut melebihi standar ideal. Untuk GDR dinilai 
“kurang” dan diberi skor -1, karena melebihi nilai batas maksimal GDR. 
Dan NDR dinilai “kurang” dan diberi skor -1. 

Untuk jumlah pasien rawat jalan dinilai “baik” karena mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun maka diberi skor 1. Sedangkan untuk 
jumlah pasien rawat inap dinilai “baik” karena mengalami pemingkatan juga 
dari tahun ke tahun maka diberi skor 1. 

 
Tabel 1.2 

Skor Pengukuran Kinerja RSUD Sragen dengan Standar Nasional 
Indikator Skor 

BOR 1 
LOS -1 
TOI 1 
BTO 1 
GDR -1 
NDR -1 

Kunjungan Rawat Jalan 1 
Kunjungan Rawat Inap 1 

Total Skor 2 
                           Sumber : data diolah 

Peneliti menggunakan ukuran kinerja dengan total bobot skor 8 
untuk kriteria “baik” dan -8 untuk kriteria “kurang”. Bobot skor tersebut 
merupakan jumlah dari pengukuran kinerja. Hasil analisa pengukuran 
kinerja RSUD Sragen menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 2. 
Rata-rata skor yang di peroleh 2/8 = 0,25 sehingga dapat di simpulkan 
bahwa kinerja RSUD Sragen adalah “cukup”. Karena 0,25 berada di antara 
0 sampai 0,5. 

 
 
 
 

 

 



2. Pengukuran Kinerja RSUD Sragen dengan Menggunakan Metode Balanced 
Scorecard 

Tolak ukur yang peneliti gunakan dalam analisis berikut ini 
berdasarkan referensi dari Kaplan and Norton (Balanced Scorecard : 
Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, 2000). 

a. Perspektif Keuangan 
1) Pertumbuhan Pendapatan 

Tabel 1.3 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan RSUD Sragen 

Tahun 2009-2011 

Keterangan Tahun 2009 
(Rp) 

Tahun 2010 
(Rp) 

Tahun 2011 
(Rp) 

Realisasi 
Pendapatan 30.803.411.751 35.100.891.239 41.189.126.577 

Rasio Pertumbuhan 
Pendapatan - 13,95% 17,34% 

            Sumber : Bagian Keuangan RSUD Sragen 
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa RSUD Sragen pada tahun 2009-2011 
dalam menghasilkan pendapatan mengalami peningkatan pada setiap 
tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kinerja RSUD Sragen dalam 
menghasilkan pendapatan sudah baik. 

2) Perubahan Biaya 
Tabel 1.4 

Rasio Perubahan Biaya RSUD Sragen 
Tahun 2009-2011 

Keterangan Tahun 2009 
(Rp) 

Tahun 2010 
(Rp) 

Tahun 2011 
(Rp) 

Realisasi 
Biaya 26.132.936.777 34.134.335.305 40.737.278.688 

Rasio Perubahan 
Biaya - 30,62% 19,34% 

            Sumber : Bagian Keuangan RSUD Sragen 
Tabel 1.4 menunjukkan adanya peningkatan dalam penggunaan biaya di 
tiap tahunnya. Sehingga RSUD Sragen dalam memanajemen 
penggunaan biaya di nilai kurang. Hal ini disebabkan adanya 
pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, sehingga 
pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para 
pasien bisa lebih optimal. 

b. Perspektif Pelanggan 
1) Akuisisi pelanggan  

Tabel 1.5 
Pengukuran Akusisi Pelanggan RSUD Sragen 

Tahun 2009-2011 
Tahun Jumlah Pasien Paien Baru Akusisi 
2009 90.249 - - 
2010 92.685 2.436 2,63% 
2011 97.906 5.221 5,33% 

            Sumber : Bagian Rekam Medik RSUD Sragen 



Tabel 1.5 menunjukkanbahwa RSUD Sragen pada tahun 2009-2011 
mengalami peningkatan akuisisi ditiap tahunnya. Hal ini berarti pihak 
rumah sakit mampu menarik konsumen baru dari pasar, terbukti dari 
jumlah pasien baru yang mengalami peningkatan. 

2) Retensi Pelanggan 
Tabel 1.6 

Pengukuran Retensi Pelanggan RSUD Sragen 
Tahun 2009-2011 

Tahun Jumlah Pasien Retensi 
2009 90.249 - 
2010 92.685 102,70% 
2011 97.906 105,63% 

                 Sumber : Bagian Rekam Medik RSUD Sragen 
Tabel 1.6 menunjukan bahwa RSUD Sragen pada tahun 2009-2011 
mengalami peningkatan jumlah pasien. Hal ini mengindikasikan bahwa 
RSUD Sragen dapat mempertahankan pelanggan lama yang  
disebabkan adanya peningkatan sarana dan prasarana serta pelayan 
tenaga medis yang baik. 

3) Kepuasan Pelanggan 
Tabel 1.7 

Data Jumlah Keluhan Pasien RSUD Sragen 
Tahun 2009-2011 

Keterangan 2009 2010 2011 
Jumlah Keluhan 451 393 347 
Rasio Penurunan Jumlah Keluhan  - 12,86% 11,70% 
Jumlah Keluhan yang ditangani 384 354 317 
Rasio Penanganan Keluhan 85,14% 90,07% 93,65% 

                   Sumber : Bagian Rekam Medik RSUD Sragen 
Tabel 1.7 menunjukkan bahwa RSUD Sragen pada tahun 2009-2011 
mengalami penurunan jumlah keluhan setiap tahummya, ini berarti 
bahwa RSUD Sragen telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepuasan pasiennya. Rasio penanganan keluhan dari tahun 2009-2011 
mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan ini mengidikasikan 
bahwa RSUD Sragen tidak hanya menampung keluhan pasien tetapi 
juga menanggapi keluhan yang ada. Hal ini membuktikan bahwa RSUD 
Sragen sangat menjaga kepuasan pasiennya. Namun demikian kotak 
saran yang disediakan RSUD Sragen selama ini tidak dapat mewakili 
kepuasan pasien, kenyataannya sedikit di antara mereka yang bersedia 
mengisinya, sehingga cara pengukuran yang dilakukan sistem ini 
kurang efektif. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 
Tabel 1.8 

Data Waktu Pelayanan Pasien RSUD Sragen 
Tahun 2009-2011 

Keterangan 2009 2010 2011 
Respond Times 20 menit 15 menit 10 menit 

Sumber : Bagian Humas RSUD Sragen 



Tabel 1.8 menunjukkan respond times pelayanan kepada para pasien 
pada RSUD Sragen selama 3 tahun. Terlihat ada perubahan respond 
times dari tahun ke tahun mengalami perubahan kearah yang lebih baik. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
1) Peningkatan Komitmen Karyawan 

Tabel 1.9 
 Peningkatan Karyawan RSUD Sragen 

                      Tahun 2009-2011 
Tahun Jumlah Karyawan Retensi Karyawan 
2009 412   - 
2010 580 140,78% 
2011 629 108,45% 

       Sumber : Bagian Kepegawaian RSUD Sragen 
Tabel 1.9 menunjukkan bahwa tingkat retensi karyawan RSUD Sragen 
tahun 2009-2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini 
membuktikan bahwa RSUD Sragen cukup baik dalam mempertahankan 
dan menambah jumlah karyawan, karena RSUD Sragen selalu berusaha 
untuk meningkatkan pengembangan mutu pelayanan kesehatannya dan 
SDM yang dimiliki. 

2) Peningkatan Kapabilitas Karyawan 
      Tabel 1.10 

   Peningkatan Kapabilitas  Karyawan RSUD Sragen 
                  Tahun 2009-2011 

Keterangan 2009 2010 2011 
Jumlah pelatihan 114 86 165 
Jumlah karyawan 412 580 629 

Persentase 27,67% 14,83% 26,23% 
                 Sumber : Bagian Kepegawaian RSUD Sragen 

Tabel 1.10 Menunjukkan adanya penurunan biaya jumlah karyawan 
yang ikut dalam pelatihan setiap tahunnya. Hal itu mungkin disebabkan 
karena pihak rumah sakit sangat mengontrol biaya yang akan 
dikeluarkan. Rumah sakit dalam melaksanakan pelatihan dengan 
harapan kapabilitas karyawan akan terus meningkat. Setelah dihasilkan 
karyawan yang mempunyai kapabilitas yang baik, maka rumah sakit 
akan berusaha untuk mempertahankan keberadaan karyawan tersebut 
agar tidak keluar dari rumah sakit. 

Setelah data tersaji, langkah selanjutnya adalah menilai apakah 
kinerja perusahaan baik atau tidak. Pembobotan menggunakan ukuran 
interval. Ukuran interval digunakan untuk mengurutkan objek 
berdasarkan suatu atribut. Interval/jarak yang sama pada skala interval 
dipandang dapat mewakili interval/jarak yang sama pada objek yang 
diukur. Jumlah item yang diukur adalah 9 item, maka total skor 
“kurang” adalah -9 skor, total skor “cukup” adalah 0 skor, dan total 
skor “baik” adalah 9 skor. 

 
 
 



Tabel 1.11 
Skor Penilaian Balanced Scorecard 

 Skor Total Skor Pengertian 
Kurang -1 -9 Tingkat prestasi dibawah standar/target 
Cukup 0 0 Tingkat prestasi sesuai dengan standar/target 
Baik 1 9 Tingkat prestasi diatas standar target 

       Sumber : Mulyadi 2001 
Selanjutnya menentukan batas daerah “kurang”, “cukup”, dan 

“baik” dengan asumsi bahwa kinerja “kurang” adalah <50% (<0 sampai 
dengan -1). Kinerja “cukup” adalah 50% - 75% (0 sampai dengan 0,5). 
Kinerja “baik “ adalah >75% (>0,5 sampai dengan 1). Asumsi yang 
digunakan bahwa 75% adalah sama dengan 0,5. 

 
 
 
 
 

 
Kinerja perspektif keuangan diukur menggunakan dua 

indikator yaitu, pertumbuhan pendapatan, dan perubahan biaya. Dari 
indikator pertumbuhan pendapatan diperoleh kesimpulan bahwa RSUD 
Sragen sudah baik dalam meningkatkan pendapatannya, hai ini bisa 
dilihat adanya peningkatan pendapatan ditiap tahunnya. Sedangkan dari 
indikator perubahan biaya dinilai kurang karena adanya peningkatan 
penggunaan biaya ditiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya program 
pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, sehingga 
pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para 
pasien bisa lebih optimal. 

Kinerja perspektif pelanggan diukur dengan menggunakan 
indikator customer acquisition, customer retention, dan customer 
satisfaction. Dari indikator pengukuran tersebut diperoleh kesimpulan 
bahwa RSUD Sragen sudah baik dalam meningkatkan jumlah 
pelanggan baru, mempertahankan para pelanggan yang masuk setiap 
tahunnya, serta dapat memenuhi kepuasan para pelanggannya. Sehinnga 
diharapkan prestasi ini dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan 
datang. 

Kinerja perspektif proses bisnis internal dikatakan baik, karena 
rumah sakit mampu meningkatkan penjualan jasanya dengan 
menambah dan mengembangkan layanan jasa yang diberikan serta 
meningkatkan kualitas pelayanan dengan segera memberi tindak lanjut 
terhadap keluhan pasien. Dan rumah sakit juga meningkatkan jumlah 
peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran 
pelayanan kesehatan. 

Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diukur 
dengan menggunakan dua indikator yaitu peningkatan komitmen 
karyawan dan kapabilitas karyawan. Dari indikator peningkatan 
komitmen karyawan secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. 
Sehingga bisa dikatakan kemampuan rumah sakit mempertahankan 



hubungan baik dengan karyawan dapat dikategorikan cukup berhasil. 
Sedangkan dari indikator kapabilitas karyawan masih dirasa kurang, 
karena pihak rumah sakit belum sepenuhnya mengikut sertakan 
karyawan seluruhnya dalam berbagai pelatihan. Hal itu mungkin 
disebabkan karena adanya keinginan dari pihak rumah sakit untuk 
mengendalikan besarnya pengeluaran yang mungkin akan dikeluarkan. 
Tetapi pihak rumah sakit akan berusaha untuk mengatur secara bergilir 
agar karyawankaryawan yang belum pernah mendapatkan pelatihan 
agar bisa ikut serta. 

Tabel 1.12 
Ikhtisar Kinerja RSUD Sragen dengan Balanced Scorecard 

Keterangan Kriteria Skor 
Perspektif Keuangan   

a. Pertumbuhan Pendapatan Baik 1 
b. Perubahan Biaya Kurang -1 
Perspektif Pelanggan   
a. Akusisi Pelanggan Baik 1 
b. Retensi Pelanggan Baik 1 
c. Kepuasan Pelanggan Baik 1 
Perspektif Proses Bisnis Internal   
a. Berkurangnya Keluhan Baik 1 
b. Respond Times Baik 1 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan   
a. Retensi Karyawan Baik 1 
b. Pelatihan Karyawan Kurang -1 

Total Skor  7 
Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Peneliti menggunakan ukuran kinerja dengan total bobot skor  
9 untuk “baik” dan -9 untuk “kurang”. Bobot skor tersebut merupakan 
jumlah dari ukuran penilaian kinerja. Adapun hasil analisa pengukuran 
kinerja RSUD Sragen menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 
7. Rata-rata skor adalah 7 / 9 = 0,77 sehingga bisa disimpulkan bahwa 
kinerja RSUD Sragen adalah baik. 

 
 
  
                                                                                                            0,77 

 
 
 

3. Perbandingan Hasil Pengukuran Kinerja RSUD Sragen Metode Standar 
Pengukuran Jasa Pelayanan Kesehatan Nasional dan Metode Balanced 
Scorecard. 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penilaian kinerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Sragen dengan menggunakan metode Balanced 
Scorecard selama 3 tahun menunjukkan hasil yang jauh berbeda dengan 
pengukuran kinerja secara tradisional dengan metode standar pengukuran 



jasa pelayanan kesehatan nasional yang dilakukan Rumah Sakit Umum 
Daerah Sragen. Berdasarkan uraian diatas pada tahun 2009-2011 dapat 
disimpulkan bahwa penilaian kinerja dengan metode standar pengukuran jasa 
pelayanan kesehatan peneliti menggunakan ukuran kinerja dengan total bobot skor  
8 untuk “baik” dan -8 untuk“kurang”.  

Bobot skor tersebut merupakan jumlah dari ukuran penilaian kinerja. 
Adapun hasil analisis pengukuran kinerja RSUD Sragen menunjukkan bahwa skor 
yang diperoleh adalah 2. Rata-rata skor yang diperoleh adalah 2 / 8 = 0,25 sehingga 
dapat disimpulkan kinerja RSUD Sragen dengan metode standar pengukuran jasa 
pelayanan kesehatan nasional adalah “cukup” Peneliti menggunakan ukuran 
kinerja dengan total bobot skor 8 untuk kriteria “baik” dan -8 untuk kriteria 
“kurang”. Bobot skor tersebut merupakan jumlah dari pengukuran kinerja. 
Hasil analisa pengukuran kinerja RSUD Sragen menunjukkan bahwa skor 
yang diperoleh adalah 2. Rata-rata skor yang di peroleh 2/8 = 0,25 sehingga 
dapat di simpulkan bahwa kinerja RSUD Sragen adalah “cukup”. Karena 
0,25 berada di antara 0 sampai 0,5. 

Sedangkan hasil pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard 
peneliti menggunakan ukuran kinerja dengan total bobot skor  9 untuk “baik” dan -
9 untuk “kurang”. Bobot skor tersebut merupakan jumlah dari ukuran penilaian 
kinerja. Adapun hasil analisis pengukuran kinerja RSUD Sragen menunjukkan 
bahwa skor yang diperoleh adalah 7. Rata-rata skor adalah 7 / 9 = 0,77 hasilnya 
bahwa kinerja RSUD Sragen adalah “baik”. Dari pengukuran kinerja di atas dapat 
disimpulkan bahwa RSUD Sragen dapat menerapkan metode balanced scorecard 
sebagai tambahan metode pengukuran kinerjanya, karena pengukuran kinerja 
dengan metode balanced scorecard  menunjukan hasil “baik”, selisih keduanya 
adalah 0,52. Dengan metode Balanced Scorecard, manajer dapat mengukur 
kinerja rumah sakit dengan lebih komprehensif, sehingga manajemen dapat 
meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 
1. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 

a) Kinerja perspektif keuangan diukur menggunakan dua indikator yaitu, 
pertumbuhan pendapatan, dan perubahan biaya. Dari indikator 
pertumbuhan pendapatan diperoleh kesimpulan bahwa RSUD Sragen 
sudah baik dalam meningkatkan pendapatannya, hai ini bisa dilihat 
adanya peningkatan pendapatan ditiap tahunnya. Sedangkan dari 
indikator perubahan biaya dinilai kurang karena adanya peningkatan 
penggunaan biaya ditiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya program 
pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, sehingga 
pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para 
pasien bisa lebih optimal. 

b) Kinerja perspektif pelanggan diukur dengan menggunakan indikator 
customer acquisition, customer retention, dan customer satisfaction. 
Dari indikator pengukuran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa RSUD 
Sragen sudah baik dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru, 
mempertahankan para pelanggan yang masuk setiap tahunnya, serta 
dapat memenuhi kepuasan para pelanggannya. Sehinnga diharapkan 
prestasi ini dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang. 

 



c) Kinerja perspektif proses bisnis internal dikatakan baik, karena rumah 
sakit mampu meningkatkan penjualan jasanya dengan menambah dan 
mengembangkan layanan jasa yang diberikan serta meningkatkan 
kualitas pelayanan dengan segera memberi tindak lanjut terhadap 
keluhan pasien. Dan rumah sakit juga meningkatkan jumlah peralatan-
peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelayanan 
kesehatan. 

d) Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diukur dengan 
menggunakan dua indikator yaitu peningkatan komitmen karyawan dan 
kapabilitas karyawan. Dari indikator peningkatan komitmen karyawan 
secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Sehingga bisa 
dikatakan kemampuan rumah sakit mempertahankan hubungan baik 
dengan karyawan dapat dikategorikan cukup berhasil. Sedangkan dari 
indikator kapabilitas karyawan masih dirasa kurang, karena pihak 
rumah sakit belum sepenuhnya mengikut sertakan karyawan seluruhnya 
dalam berbagai pelatihan. Hal itu mungkin disebabkan karena adanya 
keinginan dari pihak rumah sakit untuk mengendalikan besarnya 
pengeluaran yang mungkin akan dikeluarkan. Tetapi pihak rumah sakit 
akan berusaha untuk mengatur secara bergilir agar karyawankaryawan 
yang belum pernah mendapatkan pelatihan agar bisa ikut serta. 

2. Saran 
a) Pihak rumah sakit sebaiknya menggunakan konsep Balanced Scorecard 

untuk mengimplementasikan dan mengintegrasikan perencanaan 
strategis rumah sakit. 

b) Rumah sakit sebaiknya lebih meningkatkan perspektif proses 
pertumbuhan dan pembelajaran terutama untuk meningkatkan 
kapabilitas dengan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan 
secara merata. 

c) Rumah sakit sebaiknya menambah serta memperbaharui system 
informasinya agar dapat meningkatkan pelayanan dan memperlancar 
aktivitas rumah sakit. 
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