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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Rumah sakit Elizabeth Situbondo merupakan salah satu rumah sakit 

swasta yang menjadi anak perusahaan dari PTPN XI dan di naungi oleh 

BUMN. Rumah sakit ini cukup besar dan memberikan pelayanan yang baik 

untuk pasiennya hal ini terbukti dengan kunjungan pasien yang meningkat 

setiap harinya. 

Akan tetapi rumah sakit ini belum memakai ISO 9001:2000 sebagai 

standar ukuran kualitas mutu pelayanannya. Hal tersebut perlu dikembangkan 

kembali, meskipun rumah sakit mempunyai pelayanan yang baik dan bagus 

untuk pasiennya tetap perlu memakai ISO 9001:2000 agar manajemen mutu 

pelayanannya dapat lebih dipercaya oleh masyarakat maupun dapat 

memberikan contoh baik kepada rumah sakit lainnya. 

Untuk memakai ISO 9001:2000 rumah sakit Elizabeth Situbondo harus 

memiliki delapan prinsip dasar yang dianut dalam ISO 9001:2000 untuk 

perbaikan dan peningkatan kinerja, yaitu :1) Fokus pada pelanggan, 2) 

Kepemimpinan, 3) Pelibatan orang, 4) Pendekatan proses, 5) Pendekatan 

sistem pada manajemen, 6) Peningkatan berkesinambungan, 7) Pendekatan 

fakta pada pengambilan keputusan, dan 8) Hubungan yang saling 

menguntungkan pada pemasok. Dimana tujuh dari delapan prinsip tersebut 

sudah mencakup pengukuran kinerja yang disebut dengan metode balanced 

scorecard. 
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Balanced scorecard merupakan suatu metode penilaian yang mencakup 

empat perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu perspektif 

keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran. 

Balanced scorecard menekankan bahwa pengukuran keuangan dan non 

keuangan harus merupakan bagian dari informasi bagi seluruh pegawai dan 

semua tingkatan bagi organisasi (Kaplan dan Norton 1997:7). 

Empat perspektif dalam metode balanced scorecard memberikan 

keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dimana 

perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan memberikan petunjuk 

apakah strategi perusahaan implementasi dan pelaksanaannya memberikan 

kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba. Perspektif kedua yaitu 

perspektif pelanggan mengukur terdiri atas kepuasan pelanggan, retensi 

pelanggan, akuisisi pelanggan baru dan mencakup berbagai ukuran tertentu 

yang menjelaskan tentang proporsi nilai yang akan diberikan perusahaan 

kepada pelanggan segmen pasar sasaran, perspektif ketiga yaitu perspektif 

proses bisnis internal yang mengidentifikasi berbagai proses internal penting 

yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan, dan perspektif keempat yaitu 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang mempunyai tiga sumber utama 

: manusia, sistem dan prosedur perusahaan sebagai ukuran untuk mencapai 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pada dasarnya, pengembangan balanced scorecard baik pada sektor 

swasta maupun publik dimaksudkan untuk memberikan kepuasan bagi para 

pelanggan. Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan maupun pihak-pihak yang 
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berkepentingan. Penerapan balanced scorecard pada sektor bisnis 

dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan (competitiveness), sedangkan 

untuk sektor publik lebih menekankan pada nilai misi dan pencapaian (mission, 

value, effectiveness) dan juga untuk pengembangan balanced scorecard ini 

dilihat dari faktor internal maupun faktor eksternal. 

Ekowati (2007), menjelaskan bahwa tingkat pemahaman dan kepatuhan 

penanggung jawab unit dan pelaksana dalam implementasi QMS ISO 

9001:2000 dikategorikan cukup baik karena rumah sakit Duren Sawit 

memberikan pelayanan kesehatan prima dan telah membangun motivasi 

karyawan melalui pembentukan mindset karyawan dan pemberdayaan 

karyawan. 

Menurut Rumintjap (2013), penilaian kinerja RSUD Noongan dengan 

menggunakan balanced scorecard periode dua tahun menunjukkan hasil yang 

jauh berbeda dengan pengukuran kinerja secara tradisional, dimana dengan 

menggunakan balanced scorecard rumah sakit mengalami perubahan yang 

cukup baik dengan menegtahui kelebihan dan kekurangan rumah sakit. 

  Menurut Anggraini & Nuraina (2014), hasil dari keseluruhan pengukuran 

kinerja dengan menggunakan balanced scorecard pada RSUD Dr.Harjono 

Ponorogo pada tahun 2011 sampai 2013 berada dalam kondisi Sangat Sehat 

kategori A dengan total score 76,24%. 

Berbeda dengan  penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Retnani 

(2016), berdasarkan ISO 9001:2000 pengukuran kinerja manajemen RSUD 

DR. R. Sosodoro Djatikoesoemo dengan menggunakan balanced scorecard 
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melalui empat perspektif menunjukkan hasil yang baik kecuali pada perspektif 

keuangan mengalami penurunan hal ini terjadi karena tingkat pencapaian pada 

efisiensi biaya yang pengelolaan pengeluaran belanja rumah sakit dikatakan 

sangat tidak efisien, karena efisiensi belanja selalu mencapai prensentase 

tinggi. 

Rumah Sakit Elizabeth Situbondo saat ini belum menerapkan metode 

balanced scorecard sebagai alat ukur kinerjanya. Dengan metode yang efektif 

dan inovatif dalam balanced scorecard tersebut dapat diharapkan membantu 

rumah sakit untuk dapat unggul dan kreatif dalam meningkatkan kinerja 

manajemen rumah sakit. Dengan demikian, maka dilakukan penelitian tentang : 

“analisis penilaian kinerja pada rumah sakit Elizabeth Situbondo dengan 

menggunakan metode balanced scorecard”. 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja RS Elizabeth Situbondo jika diukur berdasarkan 

perspektif balanced scorecard? 

2. Bagaimana keterkaitan antar empat perspektif untuk mengukur kinerja 

RS Elizabeth? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripisikan bagaimana kinerja RS Elizabeth Situbondo 

jika diukur berdasarkan perspektif balanced scorecard 
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2. Untuk menganalisis bagaimana keterkaitan antar empat perspektif

untuk mengukur kinerja RS Elizabeth

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dapat memberikan evaluasi baru dalam pengukuran kinerja 

yaitu dengan menggunakan balanced scorecard, sehingga pengukuran ini 

dapat diterapkan ditahun-tahun yang akan datang.  

2. Bagi penulis

Dengan penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan bagi penulis 

untuk memahami bagaimana penggunaan pengukuran kinerja dengan 

balanced scorecard terutama pada perusahaan jasa bidang pelayanan 

medis seperti pada RS Elizabeth Situbondo. 




