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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini tampak demikian 

pesat. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan 

teknologi yang ada. Adanya perkembangan teknologi ini telah mengakibatkan 

iklim persaingan bisnis semakin ketat. Hal ini akan mendorong kebutuhan 

akan suatu informasi menjadi suatu hal yang esensial, sehingga iklim 

persaingan bisnis yang ada berubah dari persaingan teknologi atau industrial 

competition menjadi persaingan informasi (information competition). 

Tidaklah mengherankan jika persaingan informasi ini menjadi suatu hal yang 

esensial karena dengan adanya informasi yang dihasilkan untuk setiap 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan diperoleh data dan gambaran 

aktivitas yang telah dilakukan sehingga berdasarkan informasi tersebut akan 

diambil suatu keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan aktivitas 

perusahaan secara keseluruhan di masa yang akan datang. Suatu keputusan 

yang baik dapat diambil atas dasar informasi yang akurat, relevan dan tepat 

waktu. 

Begitu juga dengan rumah sakit. Rumah sakit merupakan sebuah 

organisasi yang bergerak di bidang jasa yang memberikan pelayanan medis 

kepada masyarakat dalam upaya menaikkan derajat kesehatan masyarakat 
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Indonesia. Rumah Sakit (RS) sebagai institusi pelayanan kesehatan dituntut 

mempunyai profesionalisme dalam bidang medik dan manajemen. 

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). 

Pada akhirnya hal ini menjadi pemicu rumah sakit untuk selalu 

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Idealnya, setiap 

manajemen perusahaan memerlukan suatu alat ukur untuk mengetahui 

seberapa baik kinerja perusahaan. Kinerja merupakan implementasi dari 

rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. 

Kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana proses berlangsungnya 

kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bagi perusahaan karena pengukuran kinerja merupakan usaha memetakan 

strategi kedalam tindakan pencapaian target tertentu. Sistem pengukuran 

kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena 

pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment 

system (Ulum, 2006). 

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. 

Sistem pengukuran kinerja yang hanya berdasarkan pada aspek 

keuangan saja sering dikenal dengan sistem pengukuran kinerja tradisional 

yang hanya mencerminkan keberhasilan sebuah organisasi dalam jangka 

pendek tanpa memikirkan keberhasilan jangka panjang. Pengukuran kinerja 

dari aspek keuangan mudah di manipulasi sesuai dengan kepentingan 

manajemen sehingga hasil pengukuran kinerja tradisional semacam ini 

kurang tepat jika diterapkan dalam sebuah rumah sakit, karena tujuan utama 

rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya 
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kepada masyarakat, selain itu dengan pengukuran kinerja yang hanya 

berdasarkan faktor keuangan saja mengakibatkan banyaknya sumber daya 

manusia yang potensial yang berada didalam rumah sakit tidak dapat di ukur. 

Menilai kinerja perusahaan semata-mata dari aspek keuangan dapat 

menyesatkan. Kinerja keuangan yang baik saat ini kemungkinan dicapai 

dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka panjang perusahaan. 

Dan sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang baik dalam jangka pendek 

dapat terjadi karena perusahaan melakukan investasi-investasi demi 

kepentingan jangka panjang perusahaan. Mengatasi kekurangan ini, ditambah 

dengan kenyataan betapa aktiva perusahaan perusahaan di era informasi ini 

lebih didominasi oleh intangible assets yang tak terukur, dicobalah 

pendekatan baru yang mengukur kinerja perusahaan dengan 

mempertimbangkan empat aspek atau perspektif, yakni perspektif keuangan, 

pelanggan, proses bisnis internal, serta proses belajar dan berkembang. 

(Mutasowifin, 2002 : 245) 

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 
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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: 

1. Financial perspective (perspektif keuangan) 

2. Customer perspective (perspektif pelanggan) 

3. Internal bisnis perspective (perspektif proses bisnis internal) dan 

4. Learning and growth perspective (perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan) 

Dengan dasar tersebut, maka penulis ingin menerapkan elemen-

elemen Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Rumah Sakit Umum 

Daerah Sragen dari aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek bisnis internal 

dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan berdasarkan visi, misi dan tujuan 

yang dijabarkan dalam strategi perusahaan dan nantinya setelah aspek-aspek 

non finansial tersebut diukur, diharapkan dapat membuat pengukuran kinerja 

di RSUD Sragen menjadi lebih baik dari yang ada sekarang. Dengan latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “Analisis 
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Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sragen Dengan 

Menggunakan Metode Balanced Scorecard”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana kinerja perusahaan dalam perspektif keuangan dengan 

metode Balanced Scorecard pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Sragen?  

2. Bagaimana kinerja perusahaan dalam perspektif pelanggan dengan 

metode Balanced Scorecard pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Sragen?  

3. Bagaimana kinerja perusahaan dalam perspektif proses bisnis 

internal dengan metode Balanced Scorecard pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Sragen? 

4. Bagaimana kinerja perusahaan dalam perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan dengan metode Balanced Scorecard pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Sragen? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi  masalah  di atas,  maka  penelitian ini 

bertujuan:   

1. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kinerja perusahaan pada 

perspektif keuangan dengan metode Balanced Scorecard di RSUD 

Sragen. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kinerja perusahaan pada 

perspektif pelanggan dengan metode Balanced Scorecard di RSUD 

Sragen. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kinerja perusahaan pada 

perspektif proses bisnis internal dengan metode Balanced Scorecard 

di RSUD Sragen. 

4. Menganalisis dan mendeskripsikan tingkat kinerja perusahaan pada 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan metode Balanced 

Scorecard di RSUD Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

manajemen rumah sakit dalam meningkatkan kinerja rumah sakit 

serta dapat memenuhi kepuasan pasien yang lebih baik di masa yang 

akan datang. 
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2. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan 

menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang pengukuran 

kinerja perusahaan dengan menggunakan konsep Balanced 

Scorecard serta dapat menerapkan teori – teori dan pengetahuan 

yang diperoleh dari bangku perkuliahan terhadap kenyataan yang 

terjadi di lapangan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi 

ini, maka dalam penulisannya dibagi menjadi 5 bab, dengan rincian sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang menyangkut 

penelitian ini yaitu mengenai pengukuran kinerja, pengertian 

Balanced Scorecard, pengertian rumah sakit, penelitian terdahulu, 

serta kerangka pemikiran. 
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, objek penelitian, sumber 

data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode 

analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang deskripsi dari obyek yang diteliti, analisia serta 

pembahasan hasil analisis data. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang 

didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


