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Isu otonomi daerah yang mengisyaratkan bahwa n~ekanisme pasar 
selllakin didominasi oleh perusallaan atau organisasi yang mampu memberikan 
pelayaian atau memproduksi produk unggulan (Core Product) dan rnemiliki daya 
saing tinggi dalam memanfaatkan peluang pasar, dalam ha1 ini termasuk 
organisasi rumah sakit. Rumah sakit kabupaten yang menghadapi berbagai 
tantangan dalam menegakkan prinsip rumah sakit sebagai fungsi sosial pada mass 
mendatang diantaranya adalah permintaan pasar yang mengarah kepada kualitas 
pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU 
perlindungan konsumen, maraknya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) sebagai 
kontrol sosial, UU No.2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 
Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daeral~, UU No. 18 
tahun 1997 tentang restribusi daerah, UU No. 20 tahun 1997 tentang Pendapatan 
Negara Bukan Pajak dan peraturan pemerintah lain. Pada sisi lain kema~npuan 
pemerintah lnensubsidi rumah sakit semakin tidak sebanding dengan kebutuhan 
operasional. Keadaan ini dapat mengakibatkan terpuruknya rumah sakit dalaln 
pelnbiayaan operasional, padahal , dalam menghadapi era persaingan masa 
lnendatang dengan ancaman global dari negara-negara yang semakin Icetat, 
nlelnerlukan kesiapan rumah sakit untuk meningkatkan daya saingnya. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas, maka pada penelitian ini di coba di 
kelnbangkan sistem pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard 
yang telah dimodifikasi sesuai dengan kondisi RSUD Puri Husada Tembilahan. 
Perlnasalahan pokok yang di teliti adalah bagaimana kinerja RSUD Puri Husada 
Tembilahan jika diukur dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard 
yaitu diukur dari aspek keuangan, kepuasan custonzer, proses bisnis internal, dan 
pertumbuhan dan pembelajaran. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh 
gambaran secara menyelurul~ tentang kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan dan 
faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja RSUD Puri 
Husada Tembilahan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. 

Metode penelitian dilakukan secara deskriptif analitik Menggunakan 
pendekatan Balanced Scorecard yang diuraikan secara deskriptif analitik dengan 
lnengukur empat aspek yaitu kinerja keuangan, kinerja kepuasan custonzer, kinerja 
proses bisnis internal dan kinerja pertumbuhan dan pembelajaran. Data yang 
dikumpulkan diambil dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 
kuesioner yang disebarkan pada pasien dan karyawan rumah sakit serta 
wawancara dengan pimpinan dan karyawan rumah sakit serta pihak-pihak terkait 
di luar pengunjung dan karyawan rumah sakit. Data sekunder diperoleh dari 
beberapa sumber pustaka yang berasal dari beberapa instansi terkait, seperti 
Departemen Kesehatan, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, Dinas 
Kesehatan dan rumah sakit yang diteliti. Sumber pustaka yang dimaksud di sini 
terlnasuk laporan res~ni dari instansi yang bersangkutan hasil penelitian dan 
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pengamatan di lapangan serta pustaka lainnya yang relevan. Untuk data keuangan 
diperoleh langsung dari bagian keuangan rumah sakit yang bersangkutan. Untuk 
mengukur kepuasan customer teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak 
sistematik, yaitu dengan menetukan sampel pertama secara acak dari nomor 
pertanla hingga sepuluh anggota populasi pada hari itu. Kemudian sa~npel 
berikutnya dianbil secara berurutan sesuai dengan interval yang sudah ditentukan 
yaitu nomor urut ke empat, sampel berikutnya nomor empat belas dan seterusnya. 
Selanjutnya untuk mengukur kinerja pertumbuhan dan pembelajaran dan proses 
bisnis internal dengan responden para pegawai RSUD Puri Husada Tembilahan, 
sampel yang diambil yaitu secara berstrata yaitu mengambil sampel acak 
sederhana dari setiap strata populasi yang sudah ditentukan lebih dahulu. Data 
yang telah terkumpul dari kuesioner, wawancara dan su~nber pustaka dianalisis 
dalam dua pola, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan 
menggunakan analisa varian, tabulasi data, teknik rentang kriteria, dan indeks 
perputaran pegawai. 

Dari hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil pengukuran 
kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan secara keseluruhan dalam kategori Baik 
dengan total skor kinerja 55 dari total maksimal 72 . Secara lebih rinci dari 
masing-masing aspek kinerja dapat dikelompokkan sebagai berikut : a) kinerja 
keuangan dalam kondisi sangat baik dengan perolehan skor 18 dari total maksiinal 
18, b) kinerja pertumbuhan dan pembelajaran dalam kondisi agak baik dengan 
slcor 17 dari total skor ~naksin~al 30, c) kinerja proses bisnis internal dalain kondisi 
agak baik dengan skor 8 dari total skor maksimal 12; dan d) kinerja kepuasan 
custonzer dalarn kondisi baik dengan skor 10 dari total skor maksi~nal 12. 
Sedangkan hasil pengukuran kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan dengan 
Metode Penlbobotan Paired Conzparison adalah Baik dengan total skor x bobot 
4.791. Secara rinci dari masing-masing aspek kinerja dapat dikelompokkan 
sebagai berikut : a) Kinerja Keuangan dengan perolehan skor 6 dan bobot 0.333; 
b) Kinerja Proses Bisnis Internal dengan perolehan skor 4 dan bobot 0.292; c) 
Kinerja Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan perolehan skor 4 dan bobot 0.250; 
dan d) Kinerja Custonzer dengan perolehan skor 5 dan bobot 0.125. Apabila 
ditelusuri lebih jauh dari 12 variabel yang diukur, ada 4 sub bagian yang sangat 
baik yaitu Anggaran Belanja Rutin, Anggaran Belanja Penlbangunan, Pendapatan 
Restribusi dan Tingkat Kepuasan Customer. Ada 2 sub bagian baik yaitu operasi 
dan keinampuan mempertahankan pegawai. Ada 2 sub bagian yang agalc baik 
yaitu Tingkat kepuasan kerja, Tingkat kemampuan mempertahankan pegawai. 
Ada 4 sub bagian agak tidak baik yaitu tingkat produktivitas pegawai, 
ke~na~npuan sistem informasi, motivasi dan pemberdayaan,inovasi. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah kinerja RSUD 
Puri Husada Tembilahan baik dengan trknik rentang kriteria maupun dengan 
Metode Pembobotan Paired Con~parison adalah Baik tetapi masill dapat 
ditingkatkan lagi. Penulis menyarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan 
Pihak Manajemen RSUD Puri Husada untuk: 
1. Sebaiknya RSUD Puri Husada menggunakan pengukuran kinerja dengan 

pendekatan Balanced Scorecard selain menggunakan sistem startifikasi, karena 
Balanced Scorecard memberikan informasi yang komprehensif tentang 
keadaan kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan. 
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2. RSDU Puri Husada Tenlbilahan sebaiknya membuat standar target kinerja ke 
empat perspektif yaitu keuangan customer, proses bisnis internal dan 
Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan pendekatan Balanced Scol.ecard, 
sehingga memudahkan dalam melakukan penilaian kinerja. 

3 . Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kinerja 
RSUD Puri Husada Tembilahan adalah sebagai berikut: 
3.1. Untuk mengontrol kinerja keuangan perlu diperhatikan: 

3.1.1. Untuk biaya dalam ha1 Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran 
Pembangunan bila realisasi dibawah loo%, maka perlu dilihat lagi 
apakah karena efisiensi atau karena nlemang kinerjanya tidak 
mencapai target terutama bila dikaitkan dengan operasi 

3.2. Untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai : 
3.2.1. Pegawai lebih dilibatkan lagi daiam penganlbilan keputusan dan 

pemecahan masalah 
3.2.2. Kelengkapan peralatan kerja dan kenyaman ruangan kerja yang 

perlu diperbaiki dan ditambah 
3.2.3. Pimpinan RSUD Puri Husada Tembilahan perlu lebih 

memperhatikan pegawainya dan menjalin hubungan baik dengall 
pegawainya. 

3.3. Untuk meningkatkan produktivitas pegawai : 
3.3.1. Mengkaji ulang pemberian insentif yang berjalan saat ini, dengall 

lebih memperhatikan beban kerja masing-masing individu 
3.3.2. Memberi tunjangan pada saat-saat khusus seperti pada saat 

lebaran 

3.4.Kemampuan sistem informasi dapat ditingkatkan dengan cara 
3.4.1. Menfile ulang semua data-data dengan komputerisasi, sehingga 

pihak manajemen lebih mudah dan cepat nlendapatkan data 
tersebut dalam mengambil keputusan 

3.4.2. Membuat papan pengumuman untuk menempel peraturan, 
kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan teknis dengan bahasa yang 
disederhanakan dan diringkas sehingga mudah dimengerti oleh 
semua pegawai. Papan pengumuman harus ditempatkan diruang 
tertentu, dan semua pegawai wajib membaca. 

3.4.3. Menempel peraturan dan prosedur kerja disetiap ruang kerjal unit 
kerja. 

3.4.4. Setiap ape1 pagi pihak manajemen menginformasikan informasi 
baru kepada seluruh pegawai 

3.5.Untuk meningkatkan motivasi dan pemberdayaan dapat dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
3.5.1. Pegawai administrasi secara aktif mengurus hak-hak pegawai 

seperti kenaikan pangkat dan lain-lain sehingga pegawai dapat 
bekerja dengan tenang tanpa harus direpotkan dengan urusan 
kepegawaian. 
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3.5.2. * Mengusulkan pelatihan teknis dan penjenjangan bagi pegawai yang 
memenuhi syarat sesuai kebutuhan 

3.5.3. Menjalankan sistem penghargaan dan sanksi yang sesuai dengan 
beban kerja secara konsisten 

3.6.Untuk memperbaiki inovasi dalam proses bisnis internal ha1 yang bisa 
dilakukan adalah: 
3.6.1. Memperbaharui peraturan-peraturan kerja yang sesuai dengan 

kondisi saat ini 
3.6.2. Mengajak pegawai untuk berdiskusi untuk membuat peraturan 

dalam rangka perbaikan pelayanan, sehingga pegawai bersemangat 
karena mereka ikut terlibat dalam membuat peraturan tersebut 

3.6.3. Menjalankan peraturan secara konsisten dengan menetapkan sanksi 
dan insentif (walaupun hanya berupa pujian dari pimpinan) 

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja, Balanced Scorecard, Keuangan, Custo~ner, 
Bisnis Internal, Pertumbuhan dan Pembelajaran. 
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