
I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Isu otononli daerah n~emberi isyarat bahwa nlekanisme pasar akan di 

donlinasi oleh perusahaan atau organisasi yang mampu nlemberikan pelayanan 

atau me~nproduksi produk unggulan (Core Product) dan memiliki daya saing 

tinggi dalam memanfaatkan peluang pasar, dalam ha1 ini berlaku juga pada 

organisasi rumah sakit. Selain itu masyarakat yang semakin cerdas dan 

masyaraltat yang semakin banyak tahu membuat perusahaan atau organisasi harus 

mulai berbenah diri untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi. 

Kedudulcan rumah sakit kabupaten saat ini mengacu kepada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1993 diinana rumah sakit daerah merupakan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan, yang secara operasional 

bertanggung jawab kepada Bupati dan ~ecara~teknis bertanggung jawab ltepada 

Dinas Kesehatan Kabupaten. Berdasarkan fakta di lapangan rumah sakit 

berlcembang lebih cepat dibanding dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. 

Rumah sakit kabupaten yang menghadapi berbagai tantangan dalam 

menegakkan prinsip rumah sakit petnerintahan sebagai fungsi sosial pada masa 

mendatang diantaranya adalal~ permintaan pasar yang semaki~l mengarah kepada 

ltualitas pelaya~~an, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang Jaringall 

Pe~lgaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK), akreditasi rumah sakit, lahirnya 

UU perlindungan konsumen, maraknya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) 

sebagai kontrol sosial, UU No 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah, UU 
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No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UU 

No 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, UU No 20 Tahun 1997 tentang 

Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah lainnya. Pada sisi lain 

kema~npuan pemerintah dalam mensubsidi rumah sakit semakin tidak sebanding 

dengan lcebutuhan operasional. Keadaan ini dapat mengakibatkan terpuruknya 

rumah sakit dalam pembiayaan operasional, padahal dalam menghadapi era 

persai~lgan rnasa mendatang dengan berbagai ancaman global dari negara-negara 

yang semakin ketat, memerlukan kesiapan rumah sakit kabupaten untuk 

~neningkatkan daya saingnya. 

Dalam kondisi seperti ini rumah sakit n~emerlukan dukungan infrastruktur 

baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan sistem secara tepat. 

Manajemen rumall sakit kabupaten pada dasarnya sudah berupaya semaksirnal 

lnungkin dalaln memenuhi tuntutan yang semakin tinggi dari pelanggannya, 

dengan ~neningkatkan kualitas pelayanan yang berkesinambungan, nlelnperbaiki 

siste~n dengan melengkapi prosedur tetap dan standar di rumah sakit. Kesulitan 

utama adalah pe~nbiayaan dengan pola swadana rumah sakit diberikan 

keleluasaan untuk menggunakan langsu~lg pendapatannya dalam ha1 pembiayaan 

operasional, pengembangan SDM dan peningkatan pelayanan rumah sakit. 

Tekanan eksternal yang cukup kompleks yaitu JPSBK dengan bantuan dana yang 

tidalc memadai, lahirnya UU no 18 Tahun 1997 tentang retribusi daerah dan 

tuntutan yang tinggi dalam ha1 mutu pelayanan menyebabkan sulitnya rumah sakit 

untuk ~neningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu kebijakan publik yang 

menyangkut pemberdayan rumah sakit dalam manajemen keuangan , kedudukan 
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rumah sakit dan struktur organisasi yang ramping (lean andflat), perlu dipayungi 

oleh kebijakan yang memadai. 

Bila ditinjau secara lebih khusus, pada dasarnya kesehatan menyangkut 

semua segi kehidupan, baik di masa lalu, sekarang maupun di masa yang akan 

datang. Ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas. Dalam sejarahnya telah 

terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya mkmecahkan 

masalah kesehatan. Pada hakekatnya proses perubahan orientasi nilai dan 

pemikiran terlnaksud selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi 

dan sosial budaya. Upaya kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan 

penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan upaya kesehatan 

untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang mencakup upaya 

peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan yang bersifat 

menyeluruh, terpadu dan berkesinambugan. Juga dirasakan bahwa upaya 

kesehatan yang luas dan kompleks tersebut perlu diselenggarakan dengan berdaya 

guna dan berhasil guna. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, salah satu~lya 

dengan didirikan dan diselenggarakannya berbagai Sarana Pelayanan Kesehatan, 

antara lain rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Tujuan peningkatan upaya kesehatan adalah untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau ole11 masyarakat terutama 

yang berpenghasilkan rendah dengan peran serta masyarakat secara aktif. 

Peningkatan upaya kesehatan ini diselenggarakan melaui pendekatan dan langkah- 

langkah, diantaranya adalah nleningkatkan fungsi pelayanan rumah sakit dan 

laboratoriuill secara bertahap supaya lebill efisien, sehingga mampu rnenampung 

rujukan dari Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya. 
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Peningkatan kemampuan manajemen kesehatan yang merupakatl kunci 

dari keberl~asilan pembangunan kesehatan pada saat iili belum sepenuhnya 

memadai, meskipun sudah banyak dilakukan penataran dalam bidang manajemen 

kesehatan. Beberapa ha1 yang mungkin menyebabkan adalah masih belum 

memadainya sistem informasi kesehatan, integrasi pelayanan kesehatan yang 

belum berjalan dengan baik dan belum mantapnya pengendalian dan pengawasan 

serta penilaian program. 

Disa~nping itu orga~~isasi dan tata kerja sistetn pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah serta masyarakat 

termasuk swasta, belum dirumuskan secara terperinci. Mengingat bahwa upaya 

kesehatan harus dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan 

masyarakat, maka pemerintah harus lebih malnpu menghadapi tugasnya, agar 

dapat mengatur secara baik. Untuk itu masalah organisasi dan rnanajemen 

ltesehatan harus selalu mendapat perhatian. 

Kita sadari bahwa tidak semua rumah sakit daerah akan lnalnpu 

memenuhi segenap aspek pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan 

alasan terbatasnya alokasi dana dan tidak seimbangnya antara peralatan yang 

tersedia deilgan kebutuhan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. 

Perubahan yang cepat dalam menghadapi milenium ketiga, yang sarat 

dengan isu persaingan, ketidak pastian, kekacauan bidang politik dan ekonomi, 

kebaharuai~, dan keanekaragaman, mendorong terjadinya perubahan dari berbagai 

organisasi bisnis. Perubahan-perubahan yang terjadi tentu saja membutuhkan 

ketelitan yalg tinggi, karena perubahan tanpa analisa internal dan eksternal secara 

baik aka11 mengakibatkan terpuruknya organisasi tersebut. 
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Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut maka rumah sakit harus 

mulai memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

organisasi. Kaplan dan Norton (1996) dalam bukunya The Balanced Scorecard 

memperkenalkan sistem pengukuran kinerja perusahaan yang komprehensif, yaitu 

pengukuran terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan. Pendekatan 

dala~n Balanced Scorecard ini adalah dengan menterjemahkan misi dan strategi 

perusahaan ke dalam pengukuran yang dilihat dari empat perspektif, yaitu 

perspektif keuangan, perspektif custonzer, perspektif proses bisnis internal dan 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

2. Identifikasi Masalah 

Rumah sakit adalah merupakan bagian yang strategis di bidang kesehatan 

karena berkualifikasi sebagai sarana pelayanan dalam upaya terciptanya manusia 

Indonesia yang sehat, baik aspek fisik maupun non fisik. Tetapi dalam 

penyelenggaraannya pelayanan kesehatan di rumah sakit masih ~nengala~ni 

beberapa kendala, diantaranya: 

2.1 Kurangnya motivasi kerja pegawai rumah sakit, yang terlihat dari tingkat 

absensi yang tinggi, disiplin jam kerja yang tidak dipatuhi dan sikap yang 

tidak acuh, 

2.2 Sistem pengelolaan keuangan di rumah sakit yang tidak efektif, dimana 

pendapatan rumah sakit disetor langsung ke pemerintah daerah dan jika 

rumah sakit inemerlukan peralatan dan kebutuhan lainnya, maka rumah 

sakit nlengajukan ke pemerintah daerah terlebih dahulu. 

2.3. Sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang tidak 

diterapkan secara jelas dan konsisten. 
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2.4. Belum ada standar penilaian kinerja, baik terhadap individu maupun 

organisasi secara komprehensif. 

2.5. Evaluasi kinerja rumah sakit setiap tahun dilakukan se~ldiri ole11 rumah sakit 

yang bersangkutan sehingga berpotensi terjadinya bias, 

2.6. Rumah sakit menyelenggarakan seluruh kegiatan pokok tanpa disesuaikan 

dengan kemampuan dan fasilitas yang ada. 

2.7. Seringnya terjadi keterlambatan pengadaan obat dan bahan habis pakai, 

yang akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan rulnah sakit 

3. Pembatasan Masalah 

Untuk lneningkatkan fungsi rumah sakit dalam rangka peningkatan upaya 

kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan pembinaan yang terus-menerus dan 

terarah. Untuk mengatasi ha1 tersebut, maka pada tesis ini diaplikasikan ltonsep 

Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja rumah sakit. Untuk konsep 

Balanced Scorecard, pengaplikasiannya dilakukan untuk aspek keuangan, aspek 

customer, aspek proses bisnis internal dan aspek pertumbuhan dan pembelajaran. 

4. Perurnusan Masalah 

Permasalahan pokok yang diteliti dapat diuraikan dalam pertanyaan 

sebagai berikut: "Bagaimana Kinerja rumah sakit jika diukur dengan 

menggunakan Balanced Scorecard, yaitu diukur dari aspek keuangan, customer, 

proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran?". Dari pertanyaan 

pokok tersebut, ~naka perumusan masalahnya adalah: 
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4.1. Bagaimana kondisi kinerja rumah sakit yang diteliti berkaitan dengan 

perspektif keuangan, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, 

dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

4.2. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan 

kinerja rumah sakit? 

5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

5.1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan pern~asalahan di atas, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan yaitu: 

5.1.1. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kinerja 

rumah sakit yang diteliti dalanl rangka pembinaan dan 

pengembangannya, 

5.1.2. Mengetahui faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam rangka 

nleningkatkan kinerja rumah sakit, 

5.2. Kegunaan 

Dengan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada rumah sakit yang diteliti dan pemerintah daerah. 

Adapun manfaat tersebut adalah: 

5.2.1. Bagi rumah sakit tersebut, memberikan masukan tentang kinerja 
I 

rumah sakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rumah sakit 

sehingga bisa lebih meningkatkan kinerjanya, 

5.2.2. Bagi Pemerintah (Dinas Kesehatan), memberikan masukan untuk 

mempertimbangkan model pengukuran kinerja rumah sakit. 

http://www.mb.ipb.ac.id


