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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Jl. HOS. Cokro Aminoto No.26 - 28, 

Jagalan, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61313. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan cara menganalisis 

data perusahaan kemudian diukur kinerja berdasarkan empat perspektif.  Studi 

kasus merupakan penelitian yang rinci terhadap objek tertentu selama kurun 

waktu tertentu. Penelitian studi kasus merupakan suatu penelitian yang mencoba 

untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel 

adalah sebagaian atau wakil populasi yang diteliti Suharsimi (200:108). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien RSI Hasanah dan hanya 

dibatasi pada variabel perspektif pelanggan saja. Sampel dari penelitian ini 

akan menggunakan teknik sampling Insidential. Menurut Sugiyono (2014:85) 

“Sampling Insidential” adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang secara kebetulan ditemui cocok dan sesuai 

dijadikan sebagai sumber data. 
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Pasien yang dianggap cocok sebagai sumber data yaitu pasien atau 

keluarga pasien Rawat Inap RSI Hasanah karena intensitasnya dengan 

segenap aktivitas yang dilakukan rumah sakit diasumsikan dapat mewakili 

semua persepsi pasien terhadap pelayanan keseluruhan yang diberikan 

Rumah Sakit  kepada pelanggan/ pasien. Ukuran sampel dan populasi dapat 

ditentukan dengan menggunakan rumus slovin yang dikutip dalam umar 

(2001:74), yaitu : 

   
 

       
 

Keterangan : 

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

E = Prosentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan     

sampel dapat ditolerir, yaitu 10% 

1. Sampel Pasien 

Dalam penelitian ini penulis memilih sampel pasien rawat inap dengan 

mengambil ukuran dari populasi jumlah pasien yang terkecil per bulan, 

sehingga perhitungannya, adalah  

   
   

      (    ) 
 

  
   

      
 

   
   

    
 

  =  79,42 

  uran sampel pasien ditentukan sebanyak 80 responden. 
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D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala yang nilainya bervariasi. Gejala yang 

nilainya selalu tetap tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian (Ulum, 

2011 : 84), definisi operasional penelitian ini sebagian besar indikator 

mengacu pada buku Kaplan dan Norton, terkecuali pada variabel proses 

bisnis internal, pada penelitian yang sedang peneliti lakukan adapun variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini memiliki standar sesuai Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Nomor 1171/Menkes/Per/VII/2011) 

dengan alasan karena obyek yang diteliti merupakan perusahaan jasa yang 

bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan (rumah sakit), maka indikator 

pengukuran yang dipakai dalam definisi operasional variabel menyesuaikan 

dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Menkes. 

1. Perspektif Keuangan 

Beberapa rasio keuangan yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja keuangan balanced scorecard, antara lain : 

a. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih 

    
                 

          
        

b. Return On Investment (ROI) 

Mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva. 
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c. Tingkat Efisiensi (Rasio Efisiensi) 

Rasio yang menggambarkan antara besarnya biaya yang digunakan 

untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. 

                                           

                    
        

d. Tingkat Efektivitas ( Rasio Efektivitas) 

Rasio yang menggambarkan berhasil atau  tidaknya institusi dalam 

mencapai tujuannya. 

 
                    

                 
        

2. Perspektif Pelanggan 

a. Tingkat Retensi Pelanggan (Consumer retention) 

       Retensi pelanggan digunakan untuk mengukur institusi dapat 

mempertahankan pelanggan. 

                  
                     

                 
       

b. Kemampuan Menguasai Pelanggan (Customer Aquisition) 

       Untuk menggambarkan seberapa berhasilkah perusahaan 

dalam menarik pelanggan baru. 

                   
                     

                
       

c. Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan mengacu pada kualitas layanan jasa 

yang diberikan pihak rumah sakit. Kualitas layanan jasa dapat 

dievaluasi dengan dimensi-dimensi karakeristik jasa. Parasuraman, 
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dkk menemukan lima dimensi karakteristik yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kualitas layanan. Lima dimensi karakteristik 

kualitas pelayanan yakni , bukti langsung, keandalan, daya tangkap, 

jaminan, dan empati. 

Tingkat kepuasan dalam penelitian ini akan didapat dan 

dihitung dari kuisioner yang akan dibagikan kepada beberapa 

pasien. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuisioner kepada beberapa pasien maupun keluarga pasien rawat 

inap yang dipilih secara acak. Kuesioner yang disebarkan 

merupakan kuesioner yang dikembangkan dari kuesioner yang 

digunakan oleh Trihastuti (2011:50). 

3. Perspektif Bisnis Internal 

Jika menurut Kaplan dan Norton pada perspektif ini 

memiliki 3 indikator pengukuran yang cenderung digunakan untuk 

mengukur perusahaan manufaktur, indikator pertama tahap inovasi 

atau penciptaan produk baru, apabila dikaitkan dengan obyek yaitu 

berkaitan dengan peningkatan dan penambahan spesialiasi yang 

disediakan rumah sakit, dan indikator – indikator lain akan mengacu 

pada SK menteri. 

a. Proses Operasi (Bisnis Internal) 

1) Jumlah kunjungan rawat jalan 

Data berasal dari jumlah kunjungan rawat jalan RSI 

Hasanah Mojokerto. 
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2) Jumlah kunjungan rawat inap 

a) Average Lenght Of Stay (ALOS) 

Rata-rata lamanya pasien dirawat adalah rata rata 

lama rawat seorang pasien yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran tingkat efisiensi, dan juga dapat 

memberikan gambaran mutu pelayanan. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur ALOS adalah: 

ALOS  
                                   

                     (          )
        

b) Bed Occupation Ratio (BOR) 

Angka Penggunaan tempat tidur adalah prosentase 

pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur BOR adalah: 

     
                                 

(                                                     )
        

c) Turn Over Interval (TOI) 

Rata-rata dimana tempat tidur tidak terpakai, 

indikator ini dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi 

penggunaan tempat tidur. Rumus yang digunkan untuk 

mengukur TOI adalah: 

= 
(                                 )               

                     (          )
        

d) Bed Turn Over (BTO) 

Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu 

periode tertentu, berapa kali tempat tidur dipakai dalam 

satu satuan waktu tertentu. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur BTO adalah: 
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                     (          )

                   
        

e) Gross Death Rate (GDR) 

Gross Death Rate adalah angka kematian umum 

untuk setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini 

memberikan gambaran tentang mutu pelayanan yang telah 

Rumah Sakit berikan. Rumus yang digunakan dalam 

mengukur GDR adalah: 

 
                             

                     (          )
        

4. Perspektif  Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dapat dilihat melalui 

a. Retensi Karyawan 

Penilaian yang dilakukan untuk meningkatkan komitmen 

para karyawan terhadap Rumahsakit. Retensi karyawan 

mengukur seberapa kemampuan Rumahsakit dalam 

mempertahankan karyawan yang kompeten. Rumus yang 

digunakan dalam mengukur tingkat retensi karyawan adalah: 

Retensi Karyawan   
                      

               
       . 

b. Tingkat Pelatihan Karyawan 

Digunakan untuk mengetahui presentase pelatihan 

karyawan yang dilakukan pada rumah sakit kepada 

karyawannya. Indikator ini untuk menjaga dan meningkatkaan 

kemampuan, keahlian dan pengetahuan karyawan agar 

kompeten dalam menjalankan tugasnya. 
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TPK  
                             

               
        

c. Tingkat Produktivitas Karyawan 

Tingkat produktivitas karyawan merupakan hasil 

pengaruh agregat dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, 

perbaikan proses internal, dan tingkat kepuasan pelanggan. 

Produktivitas Karyawan  
             

               
  

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

Kuantitatif, yaitu berupa angka-angka secara tertulis seperti laporan 

keuangan dalam periode 3 tahun. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi : 

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli/tidak melalui media perantara. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner kepuasan 

pelanggan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggan pada perspektif pelanggan. 

2. Data yang diperoleh dari perusahaan dan sudah terolah serta didapat 

lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

berdasarakan teknik dokumentasi yaitu 

a. Laporan Keuangan RSI Hasanah Mojokerto 

b. Rekapitulasi kujungan pasien rawat inap dan rawat jalan. 

c. Data karyawan 

d. Gambaran umum perusahaan 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk 

melihat data-data secara jelas sesuai dengan aslinya yang sesuai 

dengan keadaan arsip obyek yang diteliti. Data yang diperoleh dari 

teknik ini untuk empat perspektif dalam balanced scorecard, yaitu : 

a. Perspektif Keuangan : Laporan Keuangan Rumah Sakit Islam 

Hasanah Mojokerto. 

b. Perspektif pelanggan: Data Laporan Kunjungan Pasien 

c. Perspektif proses bisnis internal: data Laporan Mutu Pelayanan 

Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto. 

d. Perspektif  Pembelajaran  dan Pertumbuhan : data Karyawan RSI 

Hasanah Muhammadiyah Mojokerto. 

2. Metode Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Sugiyono (2014:142). Pengujian 

kuisioner untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan 

pelanggan pada RSI Hasanah Mojokerto. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja Rumah 

Sakit Islam Hasanah Mojokerto adalah menggunakan Analisis Cross 

Section dan Time Series (Data Berkala). Menurut Sugiyono  (2005),  

cross  sectional yaitu  pengamatan  hanya  dilakukan  sekali  sesuai  

dengan  waktu  yang  ditentukan  oleh  peneliti  dengan  melihat  adanya  

hubungan antara variabel dependen dan  independen. 

Analisis time series adalah suatu metode tolak ukur analisis laporan 

keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio keuangan 

perusahaan dari suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya, jika 

keadaan rasio keuangan di masa sekarang lebih baik bisa dinyatakan bahwa 

kinerja perusahaan dapat dikatakan sehat, begitupun sebaliknya. 

Untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian maka dilakukan langkah 

langkah analisis sebagai berikut: 

1. Perspektif keuangan 

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam 

pengukuran kinerja keuangan Balanced Scorecard : 

a. Net Profit Margin (NPM) 

Apabila dalam periode pengamatan hasil  Net profit 

margin t > Net Profit Margin t-1, Kinerja Rumah Sakit dalam 

perspektif keuangan dinyatakan lebih sehat. Apabila NPM t < 

Net Profit Margin t-1 dinyatakan lebih tidak sehat, dan jika 

NPM t  = t-1 dinyatakan stagnan. 
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b. Return On Investment (ROI). 

Menurut Depkes, 2005 menetapkan bahwa standart atau 

toleransi yaitu 5% untuk ROI  yang berlaku  pada Rumah sakit. 

c. Tingkat Efisiensi (Rasio Efisiensi) 

Tabel. 3.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan     

Kriteria Efisiensi Keterangan 

>100% Tidak Sehat 

90,01% - 100% Kurang Sehat 

80,01% - 90% Cukup Sehat 

60.01% - 80% Sehat 

<60% Sangat Sehat 

       (Abdul Halim, 2007: 234) 

Rasio efisiensi dinilai tidak sehat apabila angka yang 

dihasilkan semakin meningkat. 

d. Tingkat Efektivitas (Rasio efektivitas) 

Tabel. 3.2 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan 

Kriteria Efektivitas Keterangan 

>100% Sangat Sehat 

90,01% - 100% Sehat 

80,01% - 90% Cukup Sehat 

60,01% - 80% Kurang Sehat 

<60% Tidak Sehat 

      (Abdul Halim, 2007:234) 

Rasio efektivitas dinilai tidak sehat apabila angka yang 

dihasilkan semakin menurun. 

2. Perspektif Pelanggan 

a. Tingkat Retensi pelanggan (Costumer Retention) 

Apabila dalam periode pengamatan hasil  Costumer 

Retention t >  Costsumer Retention t-1, Kinerja Rumah Sakit 

dalam perspektif Pelanggan dinyatakan lebih sehat. Apabila 
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Costumer Retention t <  Costumer Retention t-1 dinyatakan 

lebih tidak sehat, dan jika Costumer Retention t  = Costumer 

Retention t-1 dinyatakan stagnan. 

b. Kemampuan Menguasai Pelanggan (Customer Aquisition) 

Apabila dalam periode pengamatan hasil  Consumer 

Aquisition t >  Consumer Aquisition t-1, Kinerja Rumah Sakit 

dalam perspektif Pelanggan dinyatakan lebih sehat. Apabila 

Customer Aquisition t < Customer Aquisition t-1 dinyatakan 

lebih tidak sehat, dan jika Customer Aquisition t = Customer 

Aquisition t-1 dinyatakan stagnan. 

c. Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, berikut 

ini analisis data antara lain: 

Dalam penelitian ini tingkat kepuasan pelanggan dihitung dari 

hasil kuisioner yang telah disebarkan. Kuisioner yang 

disebarkan merupakan pengembangan dari kuisioner yang 

digunakan oleh Kristianingsih Trihastuti (2011). 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, berikut ini 

langkah dalam menganalisis data antara lain : 

1) Untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan indeks 

kepuasan minimal dan maksimal ditentukan terlebih dahulu 

yaitu dengan mengalikan (Sugiyono, 2010:140) 

 

 

Skor Tiap Butir x Jumlah Butir pertanyaan x Jumlah 

Responden 
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Dari perhitungan rumus di atas maka akan menghasilkan 

Interval tingkat kepuasan pelanggan. Skor tiap butir 

dengan memberi nilai setiap pertanyaan sebagai berikut : 

a) Sangat Tidak Puas (STP) diberi skor 1 untuk kategori 

Sangat tidak baik. 

b) Tidak Puas (TP) diberi skor 2 untuk kategori tidak 

baik 

c) Cukup Puas (CP) diberi skor 3 untuk kategori cukup 

baik 

d) Puas (P) diberi skor 4 untuk kategori (P)  baik 

e) Sangat Puas (SP) diberi skor 5 untuk kategori sangat 

Baik 

2) Data kualitatif yang diperoleh dari pengisian kuesioner 

oleh responden diubah menjadi data kuantitatif yang 

memberi skor pada masing-masing pilihan jawaban dengan 

Skala likert berisi lima tingkat jawaban dengan pilihan 

berupa angka 1-5. Dari perhitungan rumus diatas akan 

menghasilkan interval tingkat kepuasan pelanggan yaitu: 

a) Pemberian nilai maksimal kategori (SP)  diberi skor 5 

5 x 14 x 80 = 5.600 

b) Pemberian nilai minimal  kategori (STP)  diberi skor 1 

1 X 14 x 80 = 1.120 

c) Kemudian cari intervalnya berdasarkan skor, yaitu:  
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Interval = hasil pemberian skor maksimal – hasil 

pemberian skor minimal : skor maksimal. 

= 5.600 - 1.120  : 5 

=  896 

d) Dari interval tersebut maka indeks kepuasan pelanggan, 

yaitu: 

Tabel. 3.3 Tabel Indeks Kepuasan Pelanggan 

Tingkat 

Kepuasan 
Interval Skor Kriteria Penilaian 

STP 1.120 – 2.016 Sangat tidak sehat 

TP 2.017 – 2.913 Kurang Sehat 

CP 2.914 – 3.810 Cukup Sehat 

P 3.811 – 4.707 Sehat 

SP 4.708 – 5.604 Sangat Sehat 

d. Perspektif Bisnis Internal 

Kualitas proses pengukuran (Quality Process 

Measurement) Perspektif bisnis dapat diukur dengan standar 

pengukuran menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia pos 17/2005 antara lain: 

1) Average Lenght Of Stay (ALOS) 

Indikator  ALOS ini disamping memberikan 

gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan mutu 

pelayanan. Secara umum nilai ALOS yang ideal dan 

dinyatakan sehat yakni antara 6 sampai dengan 9 hari. 

2) Bed Occupancy Ratio (BOR) 

Nilai parameter yang ideal dan dinyatakan sehat dari 

BOR adalah 60 – 85%, kondisi tersebut merupakan kondisi 

yang standar sebab jika nilai BOR ada dibawah kondisi 
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tersebut maka menunjukkan rendahnya pemanfaatan tempat 

tidur, jika nilai BOR diatas berarti semua tempat tidur 

dipergunakan sepanjang tahun. 

3) Turn Over Interval (TOI) 

Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi 

penggunaan tempat tidur. Idealnya dan bisa dikatkan sehat 

apabila tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 

hari. 

4) Bed Turn Over (BTO) 

Tingkat toleransi atau standar BTO yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah sebesar 40 kali-50 kali, BTO 

menunjukkan frekuensi tingkat pemakaian tempat tidur 

yang digunakan pasien dalam satu periode tertentu. 

5) Gross Death Rate (GDR) 

Tingkat toleransi atau standar GDR yang telah 

ditetapkan oleh Depkes RI adalah  ≤ 45%. Prosentase GDR 

menunjukkan tingkat kematian pasien di rumah sakit secara 

keseluruhan. 

e. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

1) Retensi Karyawan 

       Apabila dalam periode pengamatan hasil  Retensi 

karyawant >  Retensi karyawan t-1, Kinerja Rumah Sakit 

dalam perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

dinyatakan lebih sehat. Apabila Retensi Karyawan t <  



43 
 

Retensi Karyawan t-1 dinyatakan lebih tidak sehat, dan jika 

Retensi Karyawan t = Retensi Karyawan t-1 dinyatakan stagnan. 

2) Tingkat Pelatihan Karyawan 

Apabila dalam periode pengamatan hasil  pelatihan 

karyawan t >  pelatihan karyawan t-1, Kinerja Rumah Sakit 

dalam perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dinyatakan 

lebih sehat. Apabila pelatihan karyawan t < pelatihan karyawan 

t-1 dinyatakan lebih tidak sehat, dan jika pelatihan karyawan t = 

pelatihan karyawan t-1 dinyatakan stagnan. 

3) Tingkat Produktivitas Karyawan 

Apabila dalam periode pengamatan hasil  

Produktivitas karyawan t >  Produktivitas karyawan t-1, 

Kinerja Rumah Sakit dalam perspektif Pertumbuhan dan 

Pembelajaran dinyatakan lebih sehat. 

Tabel 3.4 Tabel Kriteria Perspektif Balanced Scorecard 

Analisis Cross Section 

Cross Section Analysis 

Perspektif Indikator Standar Kesimpulan 

Keuangan 1. ROI 5% Sehat 

2. Rasio 

efektivitas 

90,01%-

100% 

Sehat 

3. Rasio 

Efisiensi 

60,01%-

80% 

Sehat 

Pelanggan 4. Kepuasan 

Pelanggan 
3.811-4.707 

Sehat 

Cross Section Analysis 

Perspektif Indikator Standar Kesimpulan 

Proses Bisnis 

Internal 

5. ALOS 6-9 hari Sehat 

6. BOR 60%-85% Sehat 

7. TOI 1-3 hari Sehat 

 8. BTO 40-50 kali Sehat 

 9. GDR ≤45%  
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Tabel 3.5 Tabel Kriteria Perspektif Balanced Scorecard Analisis Time Series 
Time Series Analysis 

Perspektif Indikator Tahun Kesimpulan 
Keuangan 1. NPM 2014 2015 

Meningkat Lebih Sehat 
Tetap Stagnan 

Menurun Lebih tidak sehat 
2015 2016 

Meningkat Lebih Sehat 
Tetap Stagnan 

Menurun Lebih tidak sehat 
Pelanggan 2. Retensi Pelanggan 2014 2015 

Meningkat Lebih sehat 
Tetap Stagnan 

Menurun Lebih tidak sehat 
2015 2016 

Meningkat Lebih sehat 
Tetap Stagnan 

Menurun Lebih tidak sehat 
3. Akuisisi Pelanggan 2014 2015 

Meningkat Lebih sehat 
Tetap Stagnan 

Menurun Lebih tidak sehat 
2015 2016 

Meningkat Lebih sehat 
Tetap Stagnan 

Menurun Lebih tidak sehat 

Pertumbuhan 
& Pembelajaran 

4. Akuisisi Karyawan 2014 2015 

Meningkat Lebih Sehat 
Tetap Stagnan 

Menurun Lebih tidak sehat 
2015 2016 

Meningkat Lebih Sehat 
Tetap Stagnan 

Menurun Lebih tidak sehat 

Perspektif Indikator Tahun Kesimpulan 
Pertumbuhan 
&Pembelajara

n 

5. 5. Pelatihan
Karyawan

2014 2015 
Meningkat Lebih Sehat 

Tetap Stagnan 
Menurun Lebih tidak sehat 

2015 2016 
Meningkat Lebih Sehat 

Tetap Stagnan 
Menurun Lebih tidak sehat 

6. 6. Pelatihan
Karyawan

2014 2015 
Meningkat Lebih Sehat 

Tetap Stagnan 
Menurun Lebih tidak sehat 

2015 2016 
Meningkat Lebih Sehat 

Tetap Stagnan 
Menurun Lebih tidak sehat 


