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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menghadapi era globalisasi dan kompetensi yang semakin ketat menuntut 

perusahaan untuk mampu meningkatkan kinerjanya dengan seoptimal mungkin 

untuk dapat bersaing. Persaingan pada era ini semakin ketat dengan 

diberlakukannya perdagangan bebas yaitu : era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA). Di era perdagangan bebas ini, Indonesia harus bersaing dengan negara 

lain, utamanya Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja  

(www.liputan6.com/tag/pasar-bebas-asean). Kondisi demikian menuntut 

perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar dapat bertahan atau 

bahkan lebih berkembang. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan 

suatu strategi yang tepat agar perusahaannya dapat mempertahankan 

eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. 

Untuk berhasil dan tumbuh dalam persaingan abad informasi, perusahaan 

harus menggunakan sistem pengukuran dan manajemen yang diturunkan dari 

strategi dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu sistem 

pengukuran  yang diterapkan perusahaan mempunyai dampak yang sangat besar 

terhadap perilaku manusia di dalam maupun luar organisasi ( Kaplan dan 

Norton, 2000 : 19). 

Pengukuran kinerja merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mengetahui kemampuan suatu perusahaan, sejauh mana kinerja perusahaan dan 

http://bisnis.liputan6.com/read/2365026/hadapi-pasar-bebas-asean-pemerintah-siap-awasi-sektor-jasa
http://bisnis.liputan6.com/read/2351399/thailand-siap-ramaikan-pasar-minuman-teh-di-indonesia
http://www.liputan6.com/tag/pasar-bebas-asean
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sebesar apa perkembangan perusahaan tersebut. Selama ini, sistem pengukuran 

kinerja pada perusahaan hanya menitikberatkan atau terfokus pada aspek 

finansial saja. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi 

perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau 

tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan  finansial biasanya 

berhubungan dengan profitabilitas dan juga pertumbuhan penjualan atau 

terciptanya arus kas (Kaplan dan Norton, 2000 : 23).  

Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan instansi di bawah naungan 

pemerintah daerah yang bergerak di bidang sektor publik dengan memberikan 

pelayanan jasa kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit 

umum daerah bersifat sosial dan ekonomi dengan lebih mengutamakan 

pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Rumah sakit umum daerah 

sebagai salah satu instansi pemerintah harus mampu memberikan 

pertanggungjawaban baik secara finansial maupun non finansial kepada 

pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pengguna jasa.  

Oleh karena itu perlu akan adanya suatu pengukuran kinerja yang tidak 

hanya melihat aspek finansial rumah sakit saja, tetapi juga aspek non 

finansialnya. Balanced Scorecard merupakan pilihan yang tepat untuk 

melakukan pengukuran kinerja baik dari aspek finansial maupun non finansial, 

dimana alat pengukuran kinerja ini mencakup semua aspek yang dikembangkan 

oleh Kaplan dan Norton (2000) dikelompokkan menjadi empat perspektif utama 

yaitu: 1. Financial perspective (perspektif keuangan), 2. Customer perspective 

(perspektif pelanggan), 3. Internal bisnis perspective (perspektif proses bisnis 
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internal) dan 4. Learning and growth perspective (perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan). 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Raden Soedjono merupakan 

salah satu rumah sakit umum daerah yang terdapat di Lombok Timur. Selama 

ini pengukuran kinerja yang dilakukan di rumah sakit ini masih menggunakan 

metode tradisional, yaitu dengan membandingkan target yang telah ditetapkan 

dengan realisasi pendapatan yang diterima rumah sakit serta ukuran jasa standar 

pelayan rumah sakit. Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit belum optimal 

dibuktikan karena banyaknya pasien yang ekonomi menengah lebih memilih 

rumah sakit swasta, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Raden 

Soedjono Selong juga sering merujuk pasien ke rumah sakit umum yang ada di 

Mataram karena minimnya tenaga medis serta peralatan yang disediakan. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang penilaian kinerja 

dengan menggunakan Balanced Scorecard, antara lain : hasil penelitian 

Cheristian (2015), mengungkapkan bahwa, setelah dilakukan analisis pada tiap 

perspektif Balanced Scorecard ini, diperoleh hasil bahwa responden pada 

perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran merasa puas dan pada Perspektif 

Pelanggan responden merasa cukup puas.  

Hasil penelitian Yasa (2013), dapat ditarik kesimpulan bahwa Balanced 

scorecard merupakan metode pengukuran kinerja yang sangan baik digunakan 

karena Balanced scorecard mengangkat aspek-aspek penting yang diabaikan 

oleh pengukuran secara tradisional. Hasil Penelitian Ulaila (2014), dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rumah sakit al-irsyad dinilai cukup baik, hal tersebut 
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ditunjukkan dari hasil analisis empat perspektif. Balanced scorecard dapat 

memberikan gambaran keseluruhan kinerja rumah sakit.  

Hasil penelitian Rumintjap (2013), dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat beberapa variasi pencapaian hasil. Perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran masih dianggap kurang, sedangkan untuk 3 perspektif lainnya 

dianggap sudah cukup baik. Maka, Balanced Scorecard cocok untuk diterapkan 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Noongan karena dapat memberikan 

gambaran yang lebih terstruktur dan menyeluruh dibandingkan dengan sistem 

tradisional yang masih digunakan sampai saat ini.  

Hasil penelitian Kusuma (2014), berdasarkan hasil perhitungan dapat 

diketahui bahwa perhitungan pada tiap perspektif mengalami fluktuasi dan 

menunjukkan bahwa kinerja rumah sakit cenderung menurun dari tahun ke 

tahun hal ini dapat dilihat dari menurunnya ROI, ROE, CA, ALOS, dan BTO. 

Rumah sakit akan lebih banyak mengalami penurunan jika inovasi pada rumah 

sakit tidak diimbangi dengan peningkatan laba rumah sakit. 

Alasan peneliti menggunakan Balanced scorecard sebagai alat ukur dalam 

penelitian ini, karena penelitian ini untuk menganalisis beberapa perspektif 

antara lain : perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan  pertumbuhan, dimana alat ukur ini sudah 

mencakup keempat perspektif yang akan dianalisis. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

mengubah obyek dan variabel pengukurannya, dengan judul “ANALISIS 
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KINERJA RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED 

SCORECARD (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. 

Raden Soedjono Selong Lombok Timur).” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Raden Soedjono 

Selong Lombok Timur apabila diukur dengan menggunakan Balanced 

Scorecard? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengukur kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Raden 

Soedjono Selong Lombok Timur apabila diukur dengan menggunakan 

Balanced Scorecard. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

rangka peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Raden 

Soedjono Selong Lombok Timur dan diharapkan dapat sebagai referensi bila 

berkeinginan dengan topik yang sama. 

 


