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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Pengukuran kinerja perlu dilakukan karena pada dasarnya semua 

perusahaan perlu untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya, 

sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dan dapat membantu 

perusahaan dalam menginformasikan sejauh mana tingkat kinerja 

perusahaan dalam mencapai visi dan misinya serta melihat sejauh mana 

perkembangan perusahaan tersebut dan kemudian mengambil langkah 

bagi peningkatan kinerja untuk perbaikan secara berkesinambungan 

(continuous improvement) Frederico dan Cavenaghi (2009).Penganalisisan 

hasil pengukuran bertujuan untuk dijadikan landasan dalam pengambilan 

keputusan Frederico dan Cavenaghi (2009). Pengukuran kinerja yang 

dirancangakan memberikan scorecard (indicator kinerja) untuk 

melaporkan bagaimana meningkatkan kinerja dengan baik (Frederico dan 

Cavenaghi,2009). Dengan demikian pentingnya pengukuran kinerja perlu 

dilakukan agar dapat memuaskan seluruh stakeholder yang bersangkutan. 

Rumah Sakit Lavalete merupakan salah satu rumah sakit di 

Indonesia dan merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang mempunyai fungsi bisnis dan juga mempunyai fungsi sosial. 

Sehingga agar bisa bersaing lebih baik, Rumah Sakit Lavalette harus 

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pasien, selain itu juga 

Rumah Sakit Lavalette harus menjaga persepsi yang baik kepada 

karyawan dan pemerintah. Sedangkan pada saat ini kualitas jasa pelayanan 

Rumah Sakit Lavalette tergolong lemah dilihat dari type Rumah Sakit itu 

sendiri dan di lihat dari banyaknya pasien yang datang dibandingkan 

Rumah Sakit lainnya. Rumah Sakit yang memiliki predikat penuh tingkat 

lengkap dan type C ini memerlukan peninjauan kinerja untuk jasa 

pelayanan yang selama ini diterapkan yang dianggap sering terjadi 

masalah kinerja dan kualitas pelayanan yang di berikan kepada pasien. 

Tahap pengukuran kinerja di Rumah Sakit Lavalette masih menggunakan 
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pengukuran kinerja tradisional yang hanya didasari sistem rencana kerja 

anggaran perusahaan (RKAP) dan belum secara terpadu untuk membuat 

perencanaan secara menyeluruh. Peran dan kinerja Rumah Sakit Lavalette 

sangat di perlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar 

mampu bersaing lebih baik lagi. Oleh karena itu, Rumah Sakit ini 

memerlukan pengukuran kinerja terintegrasi untuk memperhatikan faktor 

finansial dan  non finansial serta mampu memonitoring peningkatan daya 

saing agar terwujud dengan penggunaan model Performance Prism. 

Menurut Iwan Vanani (2001), Performance Prism merupakan 

suatu model pengukuran kinerja yang memperhatikan kepentingan para 

stakeholder-nya. Kepentingan stakeholder yang berhubungan kerja dengan 

RSL ini ,yaitu pasien, karyawan, rekanan dan pemerintah. Untuk 

menentukan bobot kinerja yaitu dengan metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) yang kemudian tahap selanjutnya adalah pengukuran 

kinerja dengan mengumpulkan data kinerja tahun dengan menggunakan 

metode Objective Matrix untuk menentukan skor yang memperhatikan 

metric pengukuran dan selanjutnya pengevaluasian dengan menggunakan 

TLS (Traffic Light System). Diperlukan pengukuran kinerja secara 

terintegrasi dikarenakan pada jenis-jenis pelayanan RSL masih 

menggunakan pengukuran kinerja tradisional yang hanya didasarkan 

hanya pada pengukuran finansial yang mengakibatkan terhalangnya 

continous improvement berlangsung dan terhalangnya peningkatan daya 

saing . Oleh karena itu, Performance Prism merupakan metode yang 

mampu menyeimbangkan indicator kinerja non-finansial dan finansial, 

untuk mendukung peningkatan kinerja pelayana di Rumah Sakit Lavalette 

secara berkelanjutan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut, “ Bagaimanakah meningkatkan pengukuran 

kinerja Rumah Sakit Lavalette dengan menggunakan metode performace 

prism ”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan KPI. (Key Performance Indicator) 

2. Melakukan pengukuran kinerja Rumah Sakit Lavalette dengan 

menggunakan metode performace prism. 

3. Mengevaluasi kinerja Rumah Sakait lavalette 

4. Mengusulkan tindakan perbaikan berdasarkan KPI. (Key Performance 

Indicator) yang sudah di tentukan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi kepentingan peneliti dan 

akademik 

2. Memberikan hasil pengukuran kinerja untuk mendapatkan tindakan 

lanjutan atas usulan yang diberikan. 

1.5 BatasanPenelitian 

Agar peneliti lebih fokus, maka perlu ditetapkan batasan masalah 

dan Asumsi Penelitian. 

1. Obyek penelitian hanya dilakukan diRumahSakit 

2. Penyusunan KPI hanya berdasarkan 5 bidang sisi pada performance 

prims. 

3. Pembobotan hanya menggunakan AHP dan OMAX. 


