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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Menurut Ekowati (2007), dalam penelitiannya tingkat pemahaman dan 

kepatuhan penanggung jawab unit dan pelaksanan dalam implementasi 

QMS ISO 9001:2000 dikategorikan cukup baik. RS Duren Sawit, 

memberikan pelayanan kesehatan prima dengan pendekatan mediko-

psiko-sosial secara holistik, manusiawi dan berkualitas. RS Duren Sawit 

telah membangunan motivasi karyawan melalui pembentukan mindset 

karyawan dan pemberdayaan karyawan. Peningkatan kompetensi SDM 

yang bersifat intangible melalui kegiatan Outbond dan Sensitivity Training 

yang bertujuan membentuk perilaku baru melalui komitmen bersama yang 

melahirkan sistem nilai sehingga memungkinkan terjadinya perubahan 

yang diharapkan. 

Menurut Novianty (2008), tentang ISO 9001:2000 yaitu Sistem 

Manajemen Mutu di RSUD Pasar Rebo lebih banyak menyoroti aspek non 

keuangan. Sedangkan aspek keuangan dinilai secara terpisah. Namun 

demikian, patut diperhatikan bahwa dua hal tersebut dapat tidak sejalan. 

Aspek keuangan akan lebih mendominasi, ketika upaya mendapatkan 

keuntungan organisasi lebih diprioritasikan dibandingkan dengan upaya 

perbaikan kinerja internal bisnis dan pelayanan prima bagi pelanggan.
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Menurut Fathoni & Kesuma (2011), dengan penelitian berdasarkan 

analisis keempat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan Rumah Sakit “ABC” yang dijadikan indikator penilaian 

kinerja Rumah Sakit “ABC” dapat dikatakan baik. Penilaian tersebut 

didasarkan hasil analisis balance scorecard yang memberikan nilai 65,5% 

dari seluruh variabel penilaian kinerja memberikan hasil yang baik. 

Sedangkan 27,5% dari variabel yang dinilai, terjadi peningkatan namun 

belum mencapai target dan terdapat 6,9% variabel penilaian yang yang 

mengalami penurunan.  

Menurut Rumintjap (2013), penilaian kinerja RSUD Noongan dengan 

menggunakan balanced scorecard periode dua tahun menunjukkan hasil 

yang jauh berbeda dengan pengukuran kinerja secara tradisional yang 

dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Noongan. Dengan balanced 

scorecard, manajer dapat mengukur kinerja perusahaan dengan lebih 

komprehensif, sehingga manajemen dapat meningkatkan kinerjanya 

dimasa yang akan datang. 

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%. Kategori puas 

tersebut didukung dengan peningkatan koordinasi, konsolidasi sesama 
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karyawan, pemerintah dan lembaga masyarakat untuk mencapai 

kepentingan bersama melalui kerjasama dan komunikasi yang efektif. 

Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan karyawan rumah 

sakit baik medis, paramedis maupun tenaga yang lain melalui pendidikan 

dan pelatihan baik didalam maupun diluar rumah sakit sebagai 

penghargaan terhadap prestasi kerja dan motivasi bekerja lebih baik dari 

sebelumnya. 

Menurut Sari & Retnani (2015), Hasil perspektif keuangan pada Rumah 

Sakit Islam Surabaya yang diukur dengan tingkat pertumbuhan 

pendapatan, rasio operasi dan perbandingan laba dari pendapatan, ROI 

menunjukkan peningkatan, sehingga kinerja keuangan dinilai baik. Dalam 

perspektif pelanggan menunjukkan keberhasilan Rumah Sakit Islam 

Surabaya dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Hal ini ditunjukkan 

dengan membaiknya hasil analisis dari indikator yang digunakan yaitu 

BOR, BTO serta kepuasan pelayanan Rumah Sakit Islam yang selama ini 

diberikan. Perspektif proses bisnis internal terdiri dari tingkat penyediaan 

obat, penambahan peralatan dan pemeliharaan dan sanitasi lingkungan 

telah terlaksana dengan baik sehingga target rumah sakit tercapai. 

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan bahwa kinerja 

Rumah Sakit Islam Surabaya baik, ini ditunjukkan dengan tingkat 

produktivitas karyawan, pemberian training (diklat) kepada pegawai serta 

masa kerja pegawai dengan masa kerja di atas 10 tahun. 
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Menurut Suryani & Retnani (2016), berdasarkan ISO 9001:2000 

pengukuran kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. 

Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menggunakan balanced scorecard 

melalui empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses 

bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Dari empat perpsetif 

tersebut menunjukkan hasil yang baik dari tahun ketahun, akan tetapi pada 

tahun 2013 dan 2014 untuk pendapatan rumah sakit mengalami perbedaan 

karena tingkat pencapaian pada efisiensi biaya yang menunjukkan bahwa 

pengelolaan pengeluaran belanja rumah sakit dikatakan sangat tidak 

efisien, karena efisiensi belanja selalu mencapai presentase tinggi. 

B. Landasan Teori 

1. Balanced Scorecard 

Balanced scorecard menurut para ahli : 

Menurut Kaplan dan Norton balanced scorecard terdiri dari 2 kata, 

yaitu:  

a) Balanced  

Menunjukkan bahwa kinerja personel atau karyawan diukur secara 

seimbang dan dipandang dari 2 aspek yaitu keuangan dan non 

keuangan, jangka pendek dan jangka panjang dan dari segi intern 

maupun ekstern. 

b) Scorecard  
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Yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja 

seseorang yang nantinya digunakan untuk membandingkan dengan 

hasil kinerja yang sesungguhnya. 

Balanced scorecard merupakan konsep manajemen yang 

mencoba mengukur kinerja organisasi secara seimbang dari 

berbagai perspektif dengan fokus pada keberhasilan implementasi 

strategi organisasi (Dadang Dally 2010:10). 

Balanced scorecard merupakan seperangkat peralatan 

manajemen yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan 

organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan. Oleh karena 

organisasi pada dasarnya adalah institusi pencipta kekayaan, 

penggunaan balanced scorecard dalam pengelolaan menjanjikan 

peningkatan signifikan kompenen organisasi dalam menciptakan 

kekayaan (Mulyadi 2001:1). 

Balanced scorecard menekankan pada keseimbangan faktor 

keuangan dan non keuangan. Faktor tersebut meliputi faktor 

internal (karyawan dan organisasi) dan faktor eksternal (pemegang 

saham dan pelanggan) serta faktor jangka pendek (operasional) dan 

faktor jangka panjang (visi dan misi). Banyak manajer inovatif 

dalam menerapkan balanced scorecard yang tidak hanya 

memperjelas dan mengkomunikasikan strategi, tetapi juga untuk 

merencankan dan mengembangkan strategi. Sehingga dalam 

perkembangan selanjutnya balanced scorecard tidak hanya sebagai 
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alat pengukur kinerja organisasi tetapi juga berfungsi sebagai suatu 

sistem manajemen strategic (strategic management system) yang 

memberikan rerangka untuk menyelesaikan proses penting berikut 

ini (Mulyadi, 2000) : 

a) Memudahkan penerjemahan visi ke dalam strategic plan yang 

komprehensif. 

b) Menjadi working model untuk mengkomunikasikan strategi 

organisasi sehingga memudahkan penerjemahan strategi ke 

dalam strategic plan. 

c) Memperjelas umpan balik tentang pelaksana strategic plan 

sehingga memudahkan evaluasi terhadap rencana operasi dan 

strategic plan. 

2. Kriteria Kinerja Menurut Balanced Scorecard 

Menurut Kaplan dan Norton ada empat perpektif sebagai kinerja 

balanced scorecard yang memberi keseimbangan antara tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan faktor 

pendorong tercapaianya suatu hasil. 

Hal yang menjadi keunggulan sekaligus keunikan balanced 

scorecard  adalah bahwa tolok ukur/scorecard dari tiap perspektif 

mempunyai hubungan kausal dengan perpespektif lain. Pengukuran 

dari tiap scorecard tidak hanya untuk menilai eksekusi kegiatan-

kegiatan yang menjadi tanggung jawab manajer pada bidang tertentu, 
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tetapi juga terkait dengan bidang-bidang lain yang mendukung tujuan 

strategik perusahaan (Heru Kurnianto Tjahjono: 2003). 

 

a) Perspektif Keuangan 

Balanced scorecard tetap menggunakan perspektif 

keuangan karena ukuran financial sangat penting sangat penting 

dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang 

sudah diambil, dan juga mengukur kinerja organisasi dalam 

pencapaian yang optimal sehingga keuangan yang optimal akan 

sangat mendukung empat perspektif lainnya. Ukuran kinerja 

finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, 

implementasi dan pelaksanaanya memberikan kontribusi atau tidak 

kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan finansial biasanya 

berhubungan dengan profitabilitas, yang diukur misalnya oleh laba 

operasi, return on capital employed (ROCE) atau yang paling baru, 

nilai tambah ekonomis (economic valued added). Tujuan financial 

lainnya mungkin pertumbuhan penjualan yang cepat atau 

terciptanya arus kas. 

b) Perspektif Pelanggan 

Para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar 

dimana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai ukuran 

kinerja unit bisnis di dalam segmen sasaran. Perspektif ini biasanya 

terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik 
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keberhasilan perusahaan dari strategi yang di rumuskan dan 

dilaksanakan dengan baik. Ukuran utama tersebut terdiri atas 

kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, 

profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar di segmen sasaran. 

Selain itu, perpektif pelanggan seharusnya juga mencakup berbagai 

ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proporsi nilai yang akan 

diberikan perusahaan kepada pelanggan segmen pasar sasaran. Jika 

perspektif ini gagal memuaskan kebutuhan pelanggan maka akan 

fatal akibatnya bagi perusahaan. 

c) Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif proses bisnis internal mengungkapkan dua 

perbedaan ukuran kinerja yang mendasar antara pendekatan 

tradisional dengan pendekatan balanced scorecard. Dimana 

pendekatan tradisional berusaha memantau dan meningkatkan 

proses bisnis yang ada saat ini. Pendekatan ini digunakan dalam 

upaya untuk mengendalikan dan memperbaiki proses saat ini yang 

dapat diumpamakan sebagai “gelombang pendek” penciptaan nilai. 

Gelombang pendek penciptaan nilai dimulai dengan diterimanya 

pesanan produk (atau jasa) perusahaan dari pelanggan dan berakhir 

penyerahan kepada pelanggan.  

Perbedaan kedua yaitu pendekatan balanced scorecard dimana 

pendekatan ini disebut sebagai “gelombang panjang” yang 
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memadukan berbagai proses inovasi ke dalam perspektif proses 

bisnis internal. 

 

 

d) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus 

dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan 

peningkatan kinerja jangka panjang. Terdapat tiga sumber utama 

dalam perpsektif ini yaitu: 

1) Manusia : untuk kesenjangan ini, perusahaan harus melakukan 

investasi dengan melatih ulang para pekerja, meningkatkan 

teknologi dan system informasi, serta menyelaraskan berbagai 

prosedur dan kegiatan sehari-hari perusahaan. 

2) Sistem : kapabilitas sistem informasi dapat di ukur melalui 

tersedianya informasi tepat waktu mengenai pelanggan dan 

proses internal yang akurat dan penting bagi para pekerja yang 

berada pada garis depan pengambil keputusan dan tindakan. 

3) Prosedur perusahaan : berbagai prosedur perusahaan dapat 

digunakan untuk memeriksa keselarasan insentif pekerja 

dengan faktor keberhasilan perusahaan keseluruhan, dan 

tingkat perbaikan dalam berbagai proses berorientasi pelanggan 

dan proses internal yang penting. 

3. Pengukuran Empat Perspektif Balanced Scorecard 
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Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif yaitu dengan menguraikan secara menyeluruh 

pengukuran kinerja berdasarkan balanced scorecard melalui 

pengumpulan data yang dinyatakan dengan skor total. Besarnya skor 

total yang diperoleh masing-masing pada kedua pengukuran 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) Perspektif keuangan  

Perspektif keuangan merupakan ukuran yang sangat penting dalam 

merangkum kinerja dari tindakan ekonomis yang telah di ambil. 

Ukuran kinerja keuangan memberikan penilaian terhadap target 

keuangan yang dicapai oleh organisasi dalam mewujudan visi dan 

misinya. Perspektif keuangan dalam penelitian ini yaitu ROCE 

(return on capital employed) sebagai rasio keuangan untuk 

mencapai laba operasi rumah sakit. 

1) ROCE (return on capital employed) 

Sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat 

efektivitas perusahaan mengelola modal kerjanya untuk 

menghasilkan laba operasi perusahaan. 

          EBIT 

ROCE =  x 100%  
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                       (Total Assets – Current Liabilties) 

b) Perspektif pelanggan 

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap mutu pelayanan 

dan citra rumah sakit di ukur dengan wawancara kepada pasien 

serta dari retensi dan akuisisi pelanggan rumah sakit, dimana hal 

ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen dalam 

peningkatan jasa pelayanan, daya tanggap, dan mutu layanan 

kepada pelanggan (pasien).  

1) Retensi pelanggan (pasien) 

 

   Jumlah pasien th ini 

RP =                    x 100% 

                      Jumlah pasien 

 

2) Akusisi pelanggan (pasien) 

 

             Jumlah pasien th ini – jumlah pasien th lalu 

       AP =   x 100% 

                          Jumlah pasien tahun lalu 

 

c) Perspektif Proses Bisnis Internal  

Perspektif proses bisnis internal ini dapat diukur dari peningkatan 

pemanfaatan fasilitas pelayanan dengan rasio sebagai berikut:  

1) BOR (Bed Occupancy Ratio) adalah persentase pemakaian 

tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini 

memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan 

tempat tidur rumah sakitNilai parameter BOR yang ideal 

adalah antara 60-85%  (Depkes RI : 2005). 

Jumlah Hari Perawatan Rumah sakit 

  BOR =   x 100% 
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         Jumlah TT x Jumlah Hari Dalam Satu Periode 

     Ket: TT = Tempat Tidur 

2) ALOS (Avarage Lenght of Stay) adalah rata-rata lama rawat 

seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran 

tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu 

pelayanan, dan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat 

dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Secara umum 

nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes RI : 2005). 

          Jumlah Lama Dirawat 

ALOS =   x 100% 

    Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)  

3) BTO (Bed Turn Over)  adalah frekuensi pemakaian tempat 

tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam 

satu satuan waktu tertentu (Depkes RI 2005). 

Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) 

BTO =  x 100% 

           Jumlah Tempat Tidur 

4) TOI (Turn Over Internal) yaitu rata-rata hari tempat tidur tidak 

ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya. 

(Jumlah TT x Hari) – Hari Perawatan Pasien Keluar 

TOI =         x 100% 

Jumlah Pasien Keluar 

5) NDR (Net Death Rate) digunakan untuk menghitung angka 

kematian di atas 48 jam setelah di rawat untuk tiap-tiap 1000 

orang penderita yang keluar rumah sakit. Idealnya kurang dari 

25 orang penderita yang mati di atas 48 jam. 
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Jumlah Pasien > 48 Jam 

   NDR =  x 100% 

               Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) 

6) GDR (Gross Death Rate) digunakan untuk menghitung angka 

kematian umum untuk setiap 1000 orang penderita keluar. 

Nilai ideal dari indikator ini adalah kurang dari 45 orang. 

Jumlah Pasien Mati Seluruhnya 

 GDR =  x 100% 

   Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) 

d) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

1) Retensi Karyawan 

Indikator ini dilihat dan diukur untuk melihat seberapa persen 

tingkat bertahan karyawan di rumah sakit Elizabeth Situbondo. 

                                  Jumlah karyawan keluar tahun berjalan 

Retensi Karyawan =                   x 100% 

                                                  Jumlah karyawan 

2) Pelatihan dan Diklat Karyawan 

Peningkatan kapabilitas karyawan dinilai dari peningkatan 

pelatihan/seminar yang diadakan baik dari dalam maupun luar 

rumah sakit.  

                                                  Jumlah realisasi 

Pelatihan karyawan =  x 100% 

                                                   Jumlah program 

4. Penerapan Balanced Scorecard pada Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah bentuk organisasi pengelola jasa pelayanan 

kesehatan individual secara menyeluruh. Di dalam organisasinya 

terdapat banyak aktivitas, yang diselenggarakan oleh petugas berbagai 
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jenis profesi, baik profesi medik, paramedik maupun non-medik. 

Untuk dapat menjalankan fungsinya, diperlukan suatu sistem 

manajemen menyeluruh yang dimulai dari proses perencanaan 

strategik (renstra), baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. 

Suatu renstra dapat disebut baik apabila perencanaan tersebut dapat 

ditindaklanjuti secara praktis ke dalam program-program operasional 

yang berorientasi kepada economic - equity - quality. Artinya rumah 

sakit dikelola secara efektif dan efisien, melayani segala lapisan 

masyarakat dan berkualitas.  

Donabedin (Gaspert, 2003:185) mengemukakan bahwa pengukuran 

kinerja rumah sakit dapat dilakukan dengan melihat pada unsur-unsur 

yang dapat dibagi ke dalam 3 kelompok:  

1. Struktur yang meliputi fasilitas fisik, struktur entitas, SDM, 

peralatan, kebijakan, SOP (Standard Operating Producer), program 

kerja, dan sebagainya  

2. Proses yang meliputi kegiatan pelayanan dan operasional dari staf, 

unit, bagian, dan sebagainya.  

3. Outcome (hasil) yang meliputi hasil akhir atau kemajuan yang 

diperoleh.  

Menurut Lumenta & Nefro (2011), pengukuran kinerja pada rumah 

sakit dapat dilihat dari 5 faktor, yaitu:  

1. Kepuasan pasien, yaitu bagaimana indikator ini dari waktu ke waktu 

mengalami perubahan.  
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2. Pelayanan medik. Jumlah indikatornya sangat banyak, antara lain

indikator dibidang Gawat Darurat, Bedah, Penyakit Dalam, Anak,

Radiologi, Laboratorium, dan sebagainya.

3. Efisiensi, yakni indikator dibidang keuangan meliputi rentabilitas,

likuiditas, dan profit margin. Dibidang produktivitas tempat tidur

mencakup BOR (Bed Occupancy Rate), ALOS (Avarege Length of

Stay), dan sebagainya.

4. Kepuasan staf dan karyawan juga merupakan indikator yang penting

dalam menilai kinerja rumah sakit.

5. Kualitas Kesling (Kesehatan Lingkungan), terkait dengan

penanganan limbah, sanitasi, pengamanan terhadap resiko

keselamatan, dan lain-lain.

Di dalam era ini, para konsumen bebas memilih rumah sakit mana

yang mampu memberikan pelayanan memuaskan, profesional dengan 

harga bersaing, sehingga strategi dan kinerja rumah sakit pun harus 

berorientasi pada keinginan pelanggan tersebut. Untuk itu diterapkan 

balanced scorecard yang diharapkan menjawab tuntutan dan tantangan 

zaman. 




